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Distribution efficiency of  milk product at Milk Company “Karunia” In 

Gampengrejo Regency Kediri Local Government 
 

ABSTRACT 
 
 

The research program on “Distribution efficiency of  milk product at 
Milk Company “Karunia” In Gampengrejo Regency Kediri Local Government” on 1st  

April – 30th April 2007. The aims of it are to understand the market efficiency, benefit 
share and cost share from each market institutions of milk product and market cost 
and price of product in market. Also by using structure, conduct and market 
performance. 

The result using of  this research are the marketing channel that created on 
milk product system are :  

a. karunia company          final customers 
b. karunia company          retailer         final customers 
c. karunia company          distributor          f inal customers 
d. karunia company          distributor           retailer         final customers 

the result of marketing efficiency  showed that marketing margin is Rp. 800,00 for 
second channel and Rp 400,- for third channel. Farmer’s share showed 81,81 percent 
for second channel and 89,47 percent for third channel. Benefit share and cost share 
showed 1,99 for second channel and 0,06 for third channel. Market cost and price of 
product in market showed 0,15 for once channel, 0,18 second channel and 1,27 for 
third channel.  

The conclusion from this research is efficiency analyze showed that the 
marketing channel is efficient and the suggested to  Karunia company is to extend the 
market and more taking care of relationship between marketing intutions so the 
marketing channel of milk product can be efficient.  
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Marketing margin 
Marketing channel  
Efficiency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan sebagai salah satu sub sektor pertanian mempunyai peran yang cukup 

besar dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Peternakan mencakup beberapa sub 

bidang atau spesialisasi dengan ternak atau komoditi yang bervariasi, antara lain 

mencakup ternak besar (ternak ruminansia) dan ternak kecil (non ruminansia) maupun 

golongan aneka ternak. Dasar bagi usaha peternakan atau industri peternakan, khususnya 

perusahaan sapi perah adalah demi terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat dan protein 

yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Perkembangan susu sapi perah di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menunjukkan 

peningkatan yang cukup menggembirakan. Pembangunan di bidang peternakan yang 

telah dilakukan selama ini juga merupakan faktor penunjang perkembangan sapi perrah 

dan seiring dengan bertambahnya penduduk untuk pemenuhan gizi, sehingga permintaan 

susu terus meningkat. 

Keberhasilan pembangunan menyebabkan bertambahnya penduduk yang sadar 

akan gizi. Susu merupakan bahan makanan yang memegang peranan penting bagi 

perkembangan tubuh, khususnya balita. Perkembangan dan pertumbuhan balita sangat 

menentukan kualitas manusia selanjutnya. Makanan memegang peranan penting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penjualan susu dan produk susu 

merupakan usaha yang sangat menarik untuk dilakukan. Usaha peternakan sapi 

merupakan suatu kegiatan usaha dalam upaya meningkatan manfaat ternak melalui 
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operasional penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis akan menguntungkan. 

Ternak perah memiliki produk utama berupa susu. Susu merupakan bahan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan oleh kandungan yang ada pada 

susu yang sangat komplek sebagai salah satu sumber protein hewani bagi manusia serta 

dapat mendorong pertumbuhan manusia sejak balita sampai dewasa.  

Permintaan terhadap susu dan produk susu terus meningkat dari tahun ke tahun, 

pada tahun 1996 rata-rata konsumsi susu masyarakat adalah 5,72 kg perkapita per tahun 

dan pada tahun 1997 diperkirakan meningkat menjadi 6,24 kg perkapita per tahun 

(Anonymous, 1998). Susu segar merupakan hasil sekresi yang dihasilkan kelenjar mamae 

melalui satu atau lebih proses pemerahan tanpa ada satu penambahan atau pemisahan. 

Susu segar memiliki ciri – ciri : bebas dari mikroorganisme patogen, mikroorganisme 

yang dikandung dalam susu berjumlah kecil, bebas dari endapan atau bahan-bahan lain, 

memiliki standar mutu menurut kodek susu terutama kadar lemak, protein dan total bahan 

kering.  

UUppaayyaa  uunnttuukk  mmeemmppeerroolleehh  kkeeuunnttuunnggaann  ddaann  mmeennjjaaggaa  kkeellaannggssuunnggaann  ppeerrttuummbbuuhhaann  
Produk berwujud (tangible Product) untuk produk susu segar  memiliki ciri-ciri : 

1. Tingkat mutu atau kualitas produk, dibagi dalam kualitas tinggi, sedang, dan 

rendah. 

2. Model produk dibuat beberapa kombinasi, misalnya susu segar yang dikemas 

dalam botol dan plastik. 

3. Merk produk, berupa nama, istilah, tanda atau simbol yang mudah dikenali. 

4. Ciri – ciri produk, misalnya produk mudah rusak, tidak tahan panas, mudah 

membeku dan lain sebagainya. 
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Kemasan (pembungkus) dibuat sedemikian rupa dengan tujuan melindungi produk dari 

kerusakan dan sebagai daya tarik konsumen serta sebagai sarana promosi bagi produsen. 

Tujuan utama dari suatu usaha perusahaan dalam jangka panjang.  

Tujuan tersebut (untuk memperoleh keuntungan) dapat dicapai dengan melakukan 

kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk meyediakan barang yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Pemasaran produk dari tangan produsen ketangan konsumen 

memerlukan pihak-pihak yaitu lembaga pemasaran, dimana masing-masing lembaga 

pemasaran melakukan fungsi pemasaran yang berbeda sehingga biaya yang dikeluarkan 

dalam proses pemasaran berbeda pula. Besar kecilnya biaya pemasaran yang dikeluarkan 

selain mempengaruhi harga ditingkat masing-masing lembaga pemasaran juga harga 

ditingkat konsumen serta efisiensi pemasaran pada tingkat produsen. Pemasaran 

merupakan komponen penting dalam kelancaran suatu usaha. Pemasaran yang baik akan 

menunjang kemajuan suatu perusahaan, oleh karena itu efisiensi dan perencanaan dalam 

pemasaran suatu perusahaan harus diperhatikan guna mencapai tujuan perusahaan atau 

usaha yang dikelola. 

 Proses pendistribusian produk memerlukan lembaga pemasaran guna 

memperlancar proses pendistribusian atau pemasaran produk tersebut. Saluran pemasaran 

merupakan struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri 

dari agen, pedagang besar dan pengecer yang harus dilalui barang-barang dari produsen 

ke perantara sebelum sampai di konsumen. Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi 

pemasaran yang berbeda dan diperlukan biaya pemasaran yang berbeda pada setiap 

lembaga pemasaran tersebut. Mosher (1976) menyatakan bahwa siapapun yang 
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menjalankan fungsi-fungsi tata niaga (pemasaran) atau bagaimana organisasinya serta 

kegiatan tataniaga memerlukan biaya. 

Besar kecilnya biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran 

selain mempengaruhi harga di tingkat masing-masing lembaga pemasaran juga akan 

mempengaruhi harga di tingkat konsumen serta di tingkat produsen yang juga 

berpengaruh pada efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran yang dimaksudkan oleh 

pengusaha dengan konsumen berbeda yang dikarenakan perbedaan kepentingan diantara 

pengusaha dan konsumen.  

Pengusaha mengangggap suatu sistem pemasaran efisien apabila penjualan 

produknya mendatangkan keuntungan lebih tinggi baginya, sebaliknya konsumen 

menganggap mudah mendapatkan yang diinginkan dengan harga rendah (Hanafiah dan 

Saefuddin, 1986). Menurut Mubyarto (1989), bahwa sistem pemasaran dikatakan efisien 

apabila mampu menyampaikan barang dari hasil-hasil produsen ketangan konsumen 

dengan harga yang semurah-murahnya serta mampu mengadakan pembagian yang adil 

dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut semua 

dalam kegiatan produksi dan tataniaga, sehingga tujuan dari suatu usaha atau perusahaan 

dapat tercapai yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal dengan lancarnya 

pemasaran produk dari produsen ke konsumen. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat diangkat suatu permasalahan dalam 

penelitian yaitu bagaimana saluran pendistribusian produk susu segar di Perusahaan 
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“Susu Sapi Karunia”, margin pemasaran dan tingkat efisiensi pemasaran  pada 

perusahaan “Susu Sapi Karunia”.  

 

1.3.   Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis saluran pendistribusian atau pemasaran produk susu segar pada 

Perusahaan “Susu Sapi Karunia”. 

2. Mengetahui tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari margin pemasaran, share 

harga yang diterima oleh perusahaan, share biaya pemasaran dan share 

keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran yang berperan dalam 

pemasaran atau pendistribusian produk perusahaan. 

 

1.4.   Kegunaan Penelitian 

11..  SSeebbaaggaaii  ppuussttaakkaa  iillmmuu  ddaann  rreeffeerreennssii  bbaaggii  ppeenneelliittiiaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  tteennttaanngg  ppeemmaassaarraann  

ssuussuu  sseeggaarr..  

2. Bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan yang diambil oleh Perusahaan 

“Susu Sapi Karunia” guna pengembangan usaha selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Gambaran Umum Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

Keberhasilan pembangunan menyebabkan bertambahnya penduduk yang sadar 

akan gizi. Susu merupakan bahan makanan yang memegang peranan penting bagi 

perkembangan tubuh khususnya balita. Perkembangan dan pertumbuhan balita sangat 

menentukan kualitas manusia selanjutnya. Makanan memegang peranan penting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penjualan susu dan produk susu 

merupakan usaha yang sangat menarik untuk dilakukan. Usaha peternakan sapi 

merupakan suatu kegiatan usaha dalam upaya meningkatan manfaat ternak melalui 

operasional penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis akan menguntungkan. 

Ternak perah memiliki produk utama berupa susu. Susu merupakan bahan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan oleh kandungan yang ada pada 

susu yang sangat komplek sebagai salah satu sumber protein hewani bagi manusia serta 

dapat mendorong pertumbuhan manusia sejak balita sampai dewasa.  

Susu merupakan bahan pangan yang mengandung nutrisi yang diperlukan 

manusia seperti protein, karbohidrat, lemak, semua vitamin B, vitamin A, kalsium, 

phospor (Hadiwiyoto, 1994). Menurut Eckles, Comb and Macy (1980) komposisi susu 

sapi terdiri dari air 87 persen, lemak 3 persen, laktosa 4,9 persen, protein 3,5 persen dan 

abu 0,7 persen. Susu segar merupakan hasil sekresi yang dihasilkan kelenjar mamae 

melalui satu atau lebih proses pemerahan tanpa ada satu penambahan atau pemisahan. 

Susu segar memiliki ciri – ciri : bebas dari mikroorganisme patogen, mikroorganisme 
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yang dikandung dalam susu berjumlah kecil, bebas dari endapan atau bahan-bahan lain, 

memiliki standar mutu menurut kodek susu terutama kadar lemak, protein dan total bahan 

kering                            ( Eckles, et. al, 1980). 

Produk dalam arti sempit adalah kumpulan atribut dan sifat kimia yang secara 

fisik dapat diraba dan secara nyata dapat dilihat. Produk dalam arti luas adalah suatu sifat 

yang komplek baik dapat dirasa maupun tidak, termasuk didalamnya : bungkus, warna, 

harga, merk, nama perusahaan, peranan pengecer maupun pelayanan yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen (Pinando, 1995). Pengembangan atau 

diversifikasi produk merupakan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan secara sadar 

untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk menambah banyaknya ragam produk 

yang dihasilkan atau dipasarkan. Diversifikasi dibedakan menjadi 2 yaitu diversifikasi 

praktis yang berarti peningkatan jumlah, warna, modal, ukuran dan diversifikasi strategis 

yang mengandung konsekuensi penambahan yang sama sekali berlainan dengan produk 

sebelumnya (Nijman dan Van Der Walk, 1983). 

 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1.  Pengertian Pemasaran dan Saluran Pemasaran 

Pemasaran menurut Kotler (1989) adalah aktivitas atau usaha bisnis dari orang 

per-orang atau kelompok dari kerangka suatu bisnis yang meliputi perdagangan, 

koordinasi, perbuatan keputusan yang merupakan bagian dari tujuan dari suatu lembaga 

yang tersruktur. Stanton (1996) menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu sistem 

total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 
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mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan para konsumen saat ini maupun konsumen potensial.  

 Pemasaran yang diartikan Foster (1985) merupakan fungsi manajemen yang 

mengorganisasikan dan menjuruskan semua kegiatan perusahaan yang meliputi penilaian, 

pengubahan daya beli konsumen menjadi permintaan yang efektif akan suatu barang atau 

jasa serta penyampaian barang atau jasa tersebut kepada konsumen atau pemakai terakhir 

sehingga perusahaan dapat mencapai laba atau tujuan lain yang ditetapkan. Menurut 

Nitisemito (1977), pemasaran adalah semua kegiatan atau aktifitas untuk memperlancar 

arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud 

untuk menciptakan permintaan efektif. Menurut Winardi (1986), pemasaran adalah suatu 

proses penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui saluran tertentu.  

Downey dan Erickson (1987), berpendapat bahwa pemasaran dapat didefinisikan 

sebagai telaah terhadap aliran produk secara fisis dan ekonomik dari produsen melalui 

pedagang perantara ke konsumen. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda 

serta menambah nilai produk pada saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Menurut 

Sudiyono (2001) menyatakan bahwa FAO pada tahun 1958 mendefinisikan pemasaran 

hasil pertanian atau tataniaga hasil pertanian merupakan serangkaian kegiatan ekonomi 

berturut-turut yang terjadi selama perjalanan komoditi hasil-hasil pertanian mulai dari 

produsen primer sampai ke tangan konsumen. 

 Pemasaran hasil pertanian sebagai suatu performance semua usaha yang 

mencakup kegiatan arus barang dan jasa mulai dari titik usaha tani sampai konsumen 

akhir dilakukan melalui saluran-saluran pemasaran. Pentingnya pemasaran adalah untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen, melalui peningkatan guna tempat, waktu, bentuk, guna 
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pemilikan dan peningkatan informasi        (Kohls dan Joseph, 1980). Philips (1968) 

dalam Sudiyono (2001), mendefinisikan pemasaran pertanian sebagai semua aktifitas 

perdagangan yang meliputi aliran barang dan jasa secara fisik dari pusat produksi 

pertanian ke pusat konsumsi pertanian. 

 Proses manajemen yang diterapkan Stanton (1993) di pemasaran pada dasarnya 

terdiri dari tiga tahap penting, yaitu : 

1. Tahap perencanaan program pemasaran 

     Tahap ini merencanakan tujuan dan memilih strategi untuk mencapainya. 

2. Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan mencakup pembentukan organisasi pemasaran dan 

pengisisan staf serta pengarahaan jalanya operasi agar sesuai dengan rencana. 

3. Tahap penilaian prestasi 

 Arti penting dari peninjauan kebelakang dan kedepan sekaligus yaitu sebuah 

benang merah antara prestasi pada waktu silam dan perencanaan serta operasi 

agar sesuai dengan rencana. 

Saluran Pemasaran kadang-kadang disebut juga saluran perdagangan atau saluran 

tataniaga dan dapat didefinisikan dalam beberapa cara. Definisi yang pada umumnya 

memberikan gambaran tentang saluran distribusi ini sebagai rute atau jalur. Kotler (1997) 

menjelaskan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang tergantung 

dan terlihat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan 

atau dikonsumsi. Saluran pemasaran merupakan rangkaian lembaga tataniaga yang 

dilewati dalam proses penyaluran produk dari produsen sampai ke tangan konsumen 

(Hanafiah dan Saeffudin, 1986).  
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Assauri (1988) mengungkapkan dalam penentuan saluran distribusi diperlukan 

suatu strategi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan penyaluran adalah : 

1. Pola saluran distribusi. 

2. Banyaknya atau jumlah penyalur. 

3. Lokasi atau daerah penyalur. 

4. Bonafiditas para penyalur yang tercermin dari likuiditasnya. 

5. Reputasi dari penyalur. 

6. Kemampuan menjual dan jaringan distribusi yang luas. 

      7.  Mempunyai tenaga penjual yang terlatih dan sarana atau fasilitas yang   memadai. 

Swastha dan Irwan (2000), mengemukakan bahwa saluran pemasaran merupakan 

sekelompok lembaga pemasaran yang ada diantaranya lembaga- lembaga pemasaran 

yang mengadakan kerjasama untuk mencapai pasar tertentu. Saluran pemasaran 

seharusnya diperlukan sebagai suatu kesatuan dalam suatu sistem kegiatan yang lengkap. 

Produsen dan pedagang perantara harus sama-sama memahami bahwa mereka masing-

masing merupakan komponen suatu organisasi sistematis yang direncanakan untuk 

memaksimalkan hasil guna pemasaran dengan tindak perjualan ke konsumen akhir 

(Stanton, 1996). 

Swastha dan Irwan (2000), menyatakan bahwa dalam penyaluran barang 

konsumsi yang ditujukan untuk pasar  konsumen, terdapat lima saluran distribusi yaitu : 

1. Produsen → Konsumen 

2. Produsen→ Pengecer→Konsumen 

3. Produsen→Pedagang besar→Pengecer→Konsumen 

4. Produsen→Agen→Pengecer→Konsumen 
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5. Produsen→Agen→Pedagang Besar→Pengecer→Konsumen 

Wisaptiningsih, Noegroho dan Fanani (1991), menyatakan bahwa saluran 

pemasaran pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok, yaitu : 

a. Direct Distribution, yaitu saluran pemasaran secara langsung dari 

produsen ke konsumen atau pemakai barang. 

b. Single Middleman Channel, yaitu perpindahan barang dari produsen 

melalui satu perantara yaitu pedagang besar atau pengecer kepada 

konsumen. 

c.  Multi Middleman Channel, yaitu perpindahan barang dari tangan 

produsen sampai kekonsumen melalui beberapa perantara. 

Saluran pemasaran didefiniskan oleh Swasta (1979) merupakan suatu jalur yang 

dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan pada akhirnya sampai 

pada pemakainya, dimana menurut Hanafiah dan Saefuddin (1986), panjang pendeknya 

dipengaruhi oleh : 

a. Jarak produsen ke konsumen 

b. Cepat tidaknya produk rusak 

c. Skala produksi 

d. Posisi keuangan pengusaha 

Kotler (1989) menyebutkan beberapa macam tipe saluran pemasaran, tipe-tipe 

tersebut adalah : 

1. Saluran dengan taraf nol (Zero level), sering disebut dengan saluran pemasaran 

langsung (Direct Marketing Level), yang terdiri atas pihak produsen yang 

langsung menjual kepada pihak konsumen. 
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2. Saluran bertaraf tunggal, mengandung satu badan perantara penjualan. Saluran 

bertaraf tunggal dalam pemasaran barang industri perantara terdiri atas pihak 

agen penjualan atau pialang (broker)  

3. Saluran bertahap dua, mencakup dau pihak perantara. Saluran kedua dalam 

pemasaran barang industri mereka mencakup agen penjualan dan pedagang 

besar 

4. Saluran bertahap tiga, dalam saluran bertahap tiga terdapat pihak  perantara 

yaitu  pemborong (jobber), pedagang besar dan pedagang eceran. Masih banyak 

saluran pemasaran yang lebih tinggi namun jarang sekali dijumpai. 

Assauri (1998), membedakan saluran pemasaran menjadi 2 yaitu : 

1. Saluaran langsung : Produsen ke Konsumen  

2. Saluran tidak langsung yang dapat berupa : 

a. Produsen       Pengecer    Konsumen 

b. Produsen       Pedagang besar/ Menengah       Pengecer       Konsumen 

c.    Produsen       Pedagang besar    Pedagang menengah        Pengecer  

               Konsumen                        

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan saluran distribusi, 

antara lain : jenis dan sifat produk, sifat konsumen potential, sifat persaingan yang ada 

dan saluran itu sendiri (Assauri, 1988). Pemilihan atas saluran-saluran pemasaran yang 

akan dipakai dalam suatu usaha tergantung pada peternak atau pengusaha itu sendiri 

dalam kaitanya untuk mencapai efisiensi pemasaran. Pemakaian saluran yang banyak 

akan menimbulkan jalur pemasaran terlalu panjang sehingga akan mengakibatkan biaya 

besar (Nitisemito, 1982). 

  1122



Pemakaian saluran pemasaran diatas disesuaikan dengan kebijakan perusahaan 

atau suatu usaha, yang bertujuan untuk mencapai efisiensi pemasaran. Penggunaan 

saluran distribusi yang banyak akan menyebabkan semakin panjangnya jalur 

pendistribusian produk dan juga akan berakibat pada semakin besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk pemasaran produk. 

 

2.2.2. Lembaga Pemasaran 

 Stanton (1996) menyatakan bahwa lembaga pemasaran dibagi atas dua kelompok 

besar yaitu : 

1. Perantara, yaitu lembaga pemasaran yang pertama melakukan usaha dagang besar 

dengan tugas utama sebagai penyalur hak milik atas barang dan jasa. Sebagai 

contoh dari perantara adalah perniagaan besar, pemasaran perusahaan industri dan 

agen atau makelar. 

2. Pedagang pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang-barang ke konsumen 

rumah tangga untuk digunakan secara non bisnis, yang termasuk dalam kelompok 

ini berdasarkan volume penjualan adalah pengecer berskala kecil dan pengecer 

berskala besar. 

Swastha (1985) mengemukakan bahwa lembaga-lembaga yang akan ikut dalam 

penyaluran barang adalah produsen, perantara (agen dan pedagang) serta konsumen. 

Hanafiah dan Saefuddin (1986) menyatakan bahwa lembaga-lembaga tata niaga atau 

pemasaran adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tataniaga 

barang-barang yang bergerak dari produsen sampai ke pihak konsumen. 
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2.2.3 Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran merupakan suatu proses dari pada pertukaran yang mencakup 

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang dan jasa dari sektor 

produksi ke sektor konsumsi (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). Fungsi pemasaran menurut 

Kohl (1972), secara garis besar dibagi menjadi tiga, antara lain : 

1. Fungsi pertukaran yang meliputi pembelian dan penjualan. 

2. Fungsi fisik meliputi penyimpanan, transportasi dan proses. 

3. FFuunnggssii  ffaassiilliittaass  mmeelliippuuttii  ssttaannddaarriissaassii,,  ppeemmbbiiaayyaaaann  ddaann  ppeennaanngggguullaannggaann  rreessiikkoo.. 

TToouusslleeyy,,  RRaayybbuurrnn  aanndd  FFrreedd  ((11997711))  mmeennggaarrttiikkaann  ffuunnggssii  ppeemmaassaarraann  sseebbaaggaaii  uussaahhaa  

aattaauu  jjaassaa--jjaassaa  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  ddaallaamm  pprroosseess  ddiissttrriibbuussii  bbeennddaa--bbeennddaa  ddaann  jjaassaa--jjaassaa..  

NNaammuunn  kkeedduuaannyyaa  mmeennggggoolloonnggkkaann  ffuunnggssii  ppeemmaassaarraann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt.. 

Fungsi pertukaran 

1. Penjualan (selling) 

 Penjualan modern biasanya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a. Penelitian pasar dan perencanaan 

b. Memperkirakan kesanggupan penjualan (estimating potensial of sales) 

c. Penelitian saluran distribusi 

d. Penentuan syarat-syarat penjualan, seperti : syarat-syarat pengiriman, misalnya : 

pembayaran ongkos angkutan dan waktu penyerahan, cara-cara pembayaran. 

e. Membuat kontak dengan pembeli 

f. Pemindahan hak milik atas barang           (Tousley dkk, 1971). 
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2. Pembelian (Buying) 

Menurut tujuanya pembelian yang umum terjadi dapat dibedakan atas pembelian 

untuk konsumsi, pembelian untuk bahan dasar, dan pembelian untuk dijual lagi (Hanafiah 

dan Saefuddin, 1986). Fungsi tataniaga atau pemasaran adalah suatu tindakan atau 

kegiatan yang mengusahakan agar para pembeli dapat memperoleh barang dan jasa yang 

diinginkan pada tempat, waktu, bentuk dan harga yang tepat. Fungsi pemasaran yang 

utama yaitu pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan (Mubyarto, 1989). 

 

2.2.4. Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pemasaran suatu 

produk dari produsen ke konsumen. Pembiayaaan pemasaran harus dikeluarkan oleh para 

produsen yang menjual produk mereka sendiri, grosir, atau perantara dan penjual eceran 

yang meliputi semua biaya dalam hal pelaksanaan dalam fungsi-fungsi pemasaran 

(Winardi, 1980).  Rasyaf (1991) menyatakan bahwa biaya pemasaran merupakan biaya 

yang dikeluarkan selama proses pemasaran berlangsung, dimulai dari pengambilan 

produk dari produsen sampai produk diterima konsumen akhir. Setiap lembaga 

pemasaran mengeluarkan biaya pemasaran berbeda tergantung dari jenis kegiatan dan 

volume pemasaran yang dilakukan.  

Mubyarto (1989) menyatakan bahwa besar kecilnya biaya pemasaran dapat 

dipengaruhi oleh : 

a. Sarana transportasi. 

b. Resiko kerusakan. 

c. Tersebarnya tempat-tempat produksi. 
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d. Banyaknya pungutan- pungutan baik yang bersifat resmi maupun tidak 

resmi diantara produsen dan konsumen. 

Sistem pemasaran dikatakan efisien bila mampu menyampaikan barang hasil-hasil 

dari produsen ke konsumen dengan biaya yang murah, serta mampu mengadakan 

pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak 

yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan tata niaga, dimana untuk menurunkan biaya 

pemasaran diperlukan beberapa langkah efisiensi pemasaran. Langkah yang mungkin 

dikerjakan adalah memperpendek rantai pemasaran (Widodo, Noegroho, Fanani dan 

Fatimah, 1993). 

Secara garis besar biaya pemasaran dibagi dua golongan, yaitu : 

1. Biaya pemasaran untuk mendapatkan pesanan (order getting cost) adalah semua 

biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan, yang terdiri dari 

biaya salesman, komisi dan advertensi. 

2.  Biaya pemasaran untuk memenuhi pasaran (order filling cost) adalah  semua biaya 

yang dikeluarkan guna memenuhi pesanan konsumen, yaitu mulai pengiriman 

barang sampai pengiriman uang, yang terdiri dari biaya pembungkusan dan 

pengiriman, biaya pergudangan, biaya angkutan dan biaya penagihan (Mulyadi, 

1992). 

 

2.2.5. Harga 

Harga adalah jumlah uang (yang ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya 

(Swastha, 1985). Harga sesuatu produk merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai 
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kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan berani membayar 

suatu produk dengan harga yang mahal apabila tingkat kepuasan yang diharapkannya 

terhadap produk yang akan dibelinya yaitu tinggi (Gitosudarmo, 1994). 

Kotler (1997) beranggapan bahwa dalam pemasaran, biaya menentukan batas 

terendah dari harga. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam 

menentukan kebijakan harga, diantaranya : 

1. Memilih tujuan penetapan harga 

2. Menentukan permintaan 

3. Memperkirakan biaya 

4. Menganalisis biaya, harga dan penawara pesaing 

5. Memilih metode penetapan harga 

6. Memilih harga akhir 

 Assauri (1988) menyarankan perlunya mempertimbangkan beberapa faktor dalam 

penetapan harga yaitu faktor langsung yang meliputi harga bahan baku, biaya produksi, 

biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah dan faktor lainya serta faktor tidak 

langsung adalah produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap 

hubungan antara produk subtitusi dengan produk kompelemter serta potongan (discount) 

untuk para penyalur dan konsumen. 

 

2.2.6.  Efisiensi Pendistribusian atau Pemasaran Produk  

Pengertian efisiensi pemasaran yang dimaksudkan pengusaha swasta berbeda 

dengan yang dimaksudkan dengan konsumen. Perbedaaan ini timbul karena adanya 

perbedaaan kepentingan antara pengusaha dan konsumen. Pengusaha menganggap suatu 
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sistem pemasaran efisien apabila penjualan produknya mendatangkan keuntungan tinggi 

baginya. Sebaliknya konsumen menganggap sistem pemasaran efisien apabila konsumen 

mudah mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga rendah (Hanafiah dan 

Syaefuddin, 1986). 

Efisiensi pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu efisiensi operasional dan 

efisiensi harga. Efisiensi operasional menekankan kemampuan meminimumkan biaya-

biaya dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Efisiensi harga ditekankan pada 

keterkaitan harga dalam mengalokasikan komoditi dari produsen ke konsumen yang 

disebabkan karena perubahan tempat, bentuk dan waktu yang melibatkan fungsi dalam 

kegiatan pemasaran           (Tomek dan Robinson, 1981). 

Hanafiah dan Saeffudin (1986) mengemukakan bahwa efisiensi tataniaga dapat 

ditingkatkan dengan menempuh beberapa cara sebagai berikut : 

1. Menghilangkan persaingan yang tidak bermanfaat. 

2. Mengurangi jumlah middleman pada saluran vertikal. 

3. Memakai metode cooperative. 

4. Memberi bantuan kepada konsumen. 

5. Standarisasi. 

Ada beberapa konsep tentang efisiensi pemasaran meliputi : 

1. Efisiensi pemasaran merupakan maksimasi dari rasio antara input dan output. 

Konsep ini tampaknya kurang praktis, mengingat ukuran antara input dan output 

dalam proses pemasaran sulit dilakukan                                 (Soekartawi, 1993). 

2. Efisiensi pemasaran adalah nisbah antara total biaya produk yang dipasarkan atau 

dapat dirumuskan : 
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           TB 

Eps =         X 100%                                             (Soekartawi, 1993) 

            TNP 

  
   

Keterangan : 

  Eps  : Efisiensi Pemasaran 

  TB   : Total Biaya 

  TNP: Total Nilai Produk 

 

 Berdasarkan rumus diatas, dapat diartikan bahwa setiap ada penambahan 

biaya pemasaran memberi arti bahwa hal tersebut menyebabkan adanya 

pemasaran yang tidak efisien. Begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil  nilai  

produk yang  dijual  berarti  adanya  pemasaran yang  tidak efektif (Soekartawi, 

1993). 

3.  Efisiensi pemasaran terdiri dari efisiensi teknis dan ekonomi. Konsep ini 

didasarkan pada konsep economic efficiency (Soekartawi, 1993). Efisiensi teknis 

berarti pengendalian fisik dari pada produk dan mencakup hal-hal prosedur, teknis 

dan besarnya (skala) operasi, dengan tujuan penghematan fisik seperti 

mengurangi kerusakan (waste), mencegah merosotnya mutu produk dan 

menghemat tenaga kerja. Penghematan fisik mengakibatkan pengurangan ongkos 

berupa uang (money cost) yang tergantung pada economic environment pada 

perusahaan berlangsung.  Efisiensi ekonomi berarti bahwa perusahaan atau 

industri dengan teknik, skill dan pengetahuan yang ada, dapat bekerja atas dasar 

biaya rendah dan memperoleh profit pada pengukuran efisiensi ekonomi maka 
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margin pemasaran sering dipakai sebagai alat ukuran, orang menganalisa margin 

pemasaran apabila ingin mengetahui efisiensi   dari   sistem  pemasaran  yang 

bersangkutan (Hanafiah dan Saefudin, 1986). 

Mubyarto (1989), berpendapat bahwa ukuran yang dapat dipakai untuk 

mengatakan sistem pemasaran atau tataniaga dianggap sudah baik atau sudah efisien 

apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :  

(1) Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada    konsumen 

dengan biaya semurah- murahnya.  

(2) Mampu mengadakan pembagian yang adil daripada keseluruhan harga yang 

dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta didalam 

kegiatan produksi dan tataniaga barang itu.  

Rashid dan Chaudhry (1973), mengartikan bahwa efisiensi pemasaran terdiri dari 

efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis dalam kegiatan pemasaran adalah 

berkaiatan dengan aktivitas dalam hubungannya dengan aspek fisisk dalam kegiatan 

pemasaran, misalnya grading yang dilakukan secara manual. Efisiensi ekonomis 

berkaitan dengan efektivitas dalam kegiatan pemasaran yang dapat dilihat dari segi 

keuntungannya, misalnya transportasi dengan kereta api lebih efisien (ekonomis) 

dibandingkan dengan menggunakan pesawat udara. Rashid dan Chaudhry (1973) 

menyatakan bahwa secara umum tujuan dari hampir semua efisiensi adalah untuk 

memberikan barang dan jasa kepada konsumen dalam waktu, tempat dan bentuk yang 

dikehendaki, dengan biaya yang serendah mungkin dan memberikan bagian yang layak 

kepada produsen maupun lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktifitas pemasaran 

serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. 
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Downey dan Erickson (1987), mengemukakan bahwa istilah efisiensi pemasaran 

sering digunakan dalam menilai prestasi kerja (performance) proses pemasaran, hal itu 

mencerminkan consensus bahwa pelaksanaan proses pemasaran harus berlangsung secara 

efisien. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai peningkatan rasio keluaran-masukan, yang 

umumnya dapat dicapai dengan salah satu dari empat cara berikut : 

1. Keluaran tetap konstan, sedangkan masukan mengecil. 

2. Keluaran meningkat, sedangkan masukan tetap konstan. 

3. Keluaran meningkat dalam kadar yang lebih tinggi ketimbang peningkatan 

masukan. 

4.  Keluaran menurun dalam kadar yang lebih rendah ketimbang penurunan masukan. 

 Sudiyono (2001), mengemukakan pendapatnya bahwa penilaian efisiensi 

pemasaran dengan menggunakan konsep output-input ini sulit dilakukan, terutama dalam 

pengukuran output pemasaran yang berupa kepuasan yang diperoleh konsumen dalam 

mengkonsumsi komoditi-komoditi pertanian. Input pemasaran relatif lebih mudah diukur 

yaitu dengan mengkuantitatifkan dalam bentuk uang dari tenaga kerja, modal dan 

manajemen yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. 

 

2.2.7. Efisiensi Pendistribusian Produk dengan Pendekatan Margin Pemasaran. 

Biaya pemasaran suatu produk biasanya diukur dengan kasar dengan margin dan 

spread. Margin adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan perbedaan harga 

yang dibayar pada penjual pertama dengan harga yang dibayar oleh pembeli terakhir. jika 

margin dinyatakan dalam prosentase, maka di dapat apa yang disebut mark-up. Mark-up 

adalah suatu prosentase margin (margin dalam bentuk prosentase) yang dihitung atas 

  2211



  2222

dasar harga pokok penjualan (cost of goods sold) atau atas dasar harga penjualan eceran 

suatu barang. Hanafiah dan Saefuddin (1986), menyatakan cara yang digunakan untuk 

meningkatkan efisiensi pemasaran antara lain : 

a. Mengurangi jumlah middlemen pada saluran vertical 

b. Menghilangkan persaingan yang tidak bermanfaat 

c. Memakai metode cooperative 

d. Memberi bantuan kepada konsumen 

e.       Standarisasi dan simplikasi           

Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayar konsumen dengan 

harga yang diterima produsen. Margin pemasaran yang mengandung dua unsur yang 

penting yaitu biaya pemasaran dan nilai keuntungan yang diterima oleh lembaga 

pemasaran akibat adanya jasa yang diberikan. Swastha (1985), menyatakan bahwa ada 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya margin pemasaran, yaitu : 

1. Biaya transportasi untuk membawa barang sampai ke tempat tujuan. 

2. Biaya untuk menanggung resiko kerusakan atau hilang serta susutnya jumlah 

barang selama transportasi pada saat dilakukan distribusi. 

33..  BBiiaayyaa  yyaanngg  hhaarruuss  ddiittaanngggguunngg  kkaarreennaa  mmeenngggguunnaakkaann  ffaassiilliittaass  ttaattaa  nniiaaggaa  ((aallaatt  

ppeennddiinnggiinn  ddaann  gguuddaanngg  ppeennyyiimmppaannaann))  sseerrttaa  bbiiaayyaa  llaaiinn  yyaanngg  ddiippaakkaaii  uunnttuukk  

mmeenngghhaaddaappii  ppaarraa  ppeessaaiinngg  ((iikkllaann  aattaauu  pprroommoossii,,  uuppaahh  tteennaaggaa  kkeerrjjaa))  MMaarrggiinn  

ppeemmaassaarraann  sseerriinngg  ddiigguunnaakkaann  sseebbaaggaaii  iinnddiikkaattoorr  eeffiissiieennssii  ppeemmaassaarraann..  AAzzzzaaiinnoo  

((11998822)),,  mmeennyyaattaakkaann  mmaarrggiinn  ppeemmaassaarraann  mmeenncceerrmmiinnkkaann  sseelliissiihh  hhaarrggaa  yyaanngg  

ddiibbaayyaarrkkaann  kkoonnssuummeenn  ddeennggaann  hhaarrggaa  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  ppeettaannii,,  oolleehh  kkaarreennaa  iittuu  ddaappaatt  

tteerrbbeennttuukk  dduuaa  hhaarrggaa  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  ppeettaannii  ((ffaarrmm  pprriiccee))  ddaann  hhaarrggaa  ddiittiinnggkkaatt  



kkoonnssuummeenn  ((ccoonnssuummeerr  pprriiccee))..  SSeelliissiihh  aannttaarraa  kkeedduuaa  ttiinnggkkaatt  hhaarrggaa  tteerrsseebbuutt  

ddiiddeeffiinniissiikkaann  sseebbaaggaaii  mmaarrggiinn  ppeemmaassaarraann  ((mmaarrkkeettiinngg  mmaarrggiinn))..  

Tomek dan Robinson (1981) mendefinisikan bahwa margin pemasaran 

merupakan perbedaan harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga yang diterima 

oleh produsen, dengan kata lain margin pemasaran adalah selisih antara harga di tingkat 

konsumen (Pr) dengan harga ditingkat produsen (Pf). Menurut Tomek dan Robinson 

(1981), rumus margin pemasaran sebagai berikut: 

Mp = Pr – Pf 

Keterangan : 

Mp = Margin pemasaran (Rp0) 
Pr   = Harga ditingkat konsumen (Rp) 
Pf   =  Harga ditingkat produsen (Rp) 
 

Ada 3 hubungan antara besarnya margin pemasaran dengan jumlah yang diminta, yaitu : 

(a) Apabila jumlah yang diminta bertambah dan margin pemasaran bertambah 

disebut margin pemasaran bertambah. 

(b) Apabila jumlah yang diminta bertambah dan margin pemasaran konstan 

disebut margin pemasaran konstan.  

(c) Apabila jumlah yang diminta bertambah dan margin pemasaran berkurang 

disebut margin pemasaran berkurang. 

Lebih lanjut Tomek dan Robinson (1981) yang disitasi Yuniarti (2002) juga menyatakan 

bahwa margin pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dengan keuntungan, sehingga 

semakin besar biaya pemasaran dan atau semakin besar margin pemasaranya dan sistem 

pemasaran menjadi tidak efisien. Margin pemasaran tersebut hanya menunjukkan selisih 

harga tanpa memperhatikan jumlah yang diperdagangkan, sehingga nilai margin 
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pemasaran adalah selisih harga tadi dengan jumlah transaksi. Dengan demikian 

pemasaran dapat juga diformulasikan sebagai berikut :  

MP = Bp + Kp    (Yuniarti, 2002) 

Keterangan : 

Mp = Margin Pemasaran 
Bp = Biaya Pemasaran 
Kp = keuntungan Pemasaran 
 

Kedua persamaan menurunkan persamaan baru : 

Pr – Pf = Bp + Kp 

Pf  = Pr – Bp – Kp 

Margin pemasaran dapat dipakai untuk melihat efisiensi pemasaran, dapat juga 

dipakai untuk melihat besarnya perbedaan harga antara produsen dan konsumen atau 

dapat dipakai untuk melihat besarnya biaya yang dialami oleh produk agar produk 

tersebut sampai dan dapat diterima oleh konsumen. 

Margin tataniaga mempunyai dua komponen, yaitu : 

1. Marketing Cost, yaitu imbalan terhadap faktor yang dipakai didalam proses 

pemasaran yang terdiri dari upah, bunga, sewa dan laba. 

2. Marketing Charge, yaitu imbalan yang diberikan terhadap jasa yang dibayarkan 

oleh lembaga pemasaran mulai dari pedagang pengumpul, perantara, pedagang 

besar, processor maupun pengecer. 

Kurva permintaan primer adalah kurva permintaan yang terjadi pada tingkat 

konsumen dan kurva permintaan turunan adalah kurva permintaan yang dihadapi oleh 

petani produsen. Kurva penawaran primer adalah kurva penawaran pada tingkat petani 

produsen dan kurva penawaran turunan adalah kurva penawaran pada tingkat konsumen. 
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Secara grafis margin pemasaran dapat digambarkan sebagai jarak vertikal antara 

kurva permintaan primer dengan kurva permintaan turunan. Grafis margin pemasaran 

ditunjukkan pada gambar 1 berikut : 

Harga 

 Sr  

Pr Sf 

            MP 

 Pf     Dr 

     Df 

Kuantitas per unit waktu 

Keterangan :   

Sr = kurva penawaran turunan 
   Sf = kurva penawaran primer 
   Dr = kurva permintaan turunan 
   Df = kurva permintaan primer 
 
Gambar 1. Fungsi penawaran dan permintaan primer dan turunan serta marjin     
pemasaran. 
Sumber : Tomek dan Robinson, 1981.  

 

2.2.8. Efisiensi Pendistribusian Produk dengan Pendekatan Perbandingan Biaya 
Pemasaran dengan Nilai Produk yang Dipasarkan. 

 
Pendekatan perbandingan antara biaya pemasaran dengan total nilai produksi 

yang dipasarkan dapat pula digunakan untuk menganalisa efisiensi pemasaran, dengan 

formulasi (Kristanto, 1986) yaitu sebagai berikut : 

        TBP 

Eps  =   

          TNP 
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Keterangan : 

Eps    = efisiensi pemasaran 
TBP     = total biaya pemasaran 
TNP = total nilai produksi yang dipasarkan 
 

 Pengevaluasian hasil analisis dari perhitungan di atas dengan memperhatikan 

selisih dari total biaya pemasaran dengan total nilai produksi yang dipasarkan, yaitu : 

1. Eps < 1, sistem pemasaran adalah efisien  

2. Eps≥ 1,  sistem pemasaran tidak efisien. 

Rumus diatas menunjukan bahwa setiap penambahan biaya pemasaran menyebabkan 

adanya pemasaran yang tidak efisien, atau semakin kecil nilai produksi yang dijual 

berarti terjadi pemasaran yang tidak efisien. Bagi negara-negara berkembang, setiap ada 

penambahan biaya pemasaran akibat dari penambahan jasa belum tentu mencerminkan 

peningkatan nilai produk yang dipasarkan, sedangkan bagi negara-negara maju 

kemungkinan komoditi yang dipasarkan menunjukkan marketable surplus. Pengertian 

tersebut kurang baik, karena dengan penambahan biaya pemasaran akibat dari 

penambahan jasa belum tentu mencerminkan pertambahan nilai produksi yang 

dipasarkan. Menurunnya nilai produk mungkin disebabkan penurunan harga ditingkat 

konsumen, sehingga standar dalam peningkatan ini tidak ada. 

 

2.2.9. Efisiensi Pendistribusian Produk dengan Pendekatan share harga yang 
diterima produsen. 

 
 Efisiensi pemasaran dapat dianalisa menggunakan pendekatan perbandingan 

antara harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen, dengan formulasi 

Kohl dan Uhl (1985) dalam Wedrasta (1999), sebagai berikut : 
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            Pf 

SPf =        x 100% 

                   Pr  

Keterangan :  

 Spf = Efisiensi Pemasaran 
 Pf = Harga di Tingkat Produsen 
 Pr = Harga di Tingkat Konsumen 
 
 Kohl dan Downey dalam Nitisemito (2000) menyatakan bahwa hasil pertanian 

ditinjau dari bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien apabila harga 

jual petani produsen > 40 persen dari harga di tingkat konsumen. Wedastra (1999) 

berpendapat bahwa efisiensi pemasaran adalah kemampuan dari produsen beserta mata 

rantai atau lembaga pemasaran didalam menyampaikan hasil produksi atau bahan baku 

kepada konsumen dengan harga yang wajar tanpa mengorbankan berbagai pihak yang 

terlibat dalam rantai pemasaran. 

 

2.2.10. Efisiensi Pendistribusian Produk dengan Pendekatan Share Biaya 
Pemasaran dan Share Keuntungan. 

 
Efisiensi pemasaran juga dapat dianalisis dengan menggunakan perbandingan 

besarnya keuntungan yang diperoleh dengan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam 

proses pemasaran dengan formulasi Downey dan Erickson (1992) dalam Yuniarti (2002) 

sebagai berikut : 

 Ski = (Ki)/ (Pr-Pf) x 100 % 

 Sbi = (Bi) / (Pr-Pf ) x 100 % 

 Ki = Pji – Pbi -  ∑
=

n

iji

bij

  2277



Keterangan : 

Ski   = share keuntungan lembaga pemasaran ke i (i=1, keuntungan lembaga   pemasaran 
ke 1 dan seterusnya) 

Ki =  keuntungan lembaga pemasaran ke i 
Pji = harga jual lembaga pemasaran ke i 
Pbi = harga beli lembaga pemasaran ke i 
Bij = biaya lembaga pemasaran ke i dari berbagai jenis biaya mulai dari biaya aake 

j=1 sampai ke n 
Sbi = share biaya pemasaran ke I 

 Berdasarkan rumus diatas, share keuntungan lembaga pemasaran yang 

diharapkan oleh lembaga pemasaran dapat memperbesar margin pemasaran. Semakin 

tinggi margin pemasaran akan semakin rendah bagian yang diterima produsen dari harga 

yang dibayarkan konsumen, sehingga dikatakan efisiensinya rendah. Share yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemasaran juga ikut mempengaruhi efisiensi pemasaran, 

dengan biaya pemasaran yang tinggi menyebabkan margin pemasaranya akan tinggi, 

dengan demikian harga yang harus dibayarkan ke konsumen juga tinggi.  

Hanafiah dan Saeffudin (1986), berpendapat bahwa efisien tidaknya biaya 

pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran, sangat dipengaruhi oleh intensitas 

persaingan, terutama dalam hubungannya dengan berbagai kebijakan pemerintah, tingkat 

penggunaan fasilitas pemasaran, sifat dan banyaknya jasa yang diberikan dalam 

penciptaan utilitas serta bagian yang hilang dalam proses pemasaran. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2288



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Kegiatan penelitian dilaksanakan di Perusahaan Susu Sapi Karunia. Kegiatan 

penelitian berlangsung mulai tanggal 1 April sampai 30 April 2007. 

 

3.2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian tentang status 

subyek penelitian, dimana dilakukan wawancara langsung. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari obyek yang diamati sehingga data tersebut merupakan 

data mentah (belum diubah). Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari kantor instansi dan referensi yang ada dan terkait dengan penelitian ini 

berupa data olahan. Cara pengambilan sample yaitu dengan purposive sampling, yaitu 

pengambilan sample yang secara sengaja dipilih, dimana sample dipilih berdasarkan 

pertimbangan - pertimbangan tertentu (Singarimbun, Masri dan Effendi, 1989). Cara 

pengambilan sample dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan 

sample secara sengaja dengan kepentingan penelitian. Perusahaan yang digunakan 

didalam pengambilan ini adalah Perusahaan Susu Sapi Karunia, ditambah dengan 

lembaga-lembaga pemasaran terkait. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu teknik pengambilan data dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara mencatat secara sistematis 

terhadap gejala-gejala yang terkait dengan penelitian. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

kepada responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu. 

 

3.4. Metode Analisis 

 Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan cara seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dianalisis secara diskriptif dengan 

tujuan menguraikan realita yang ditemukan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan 

mengelola data kualitatif komposisi biaya dengan menghitung semua biaya yang 

menggunakan analisis ekonomi atau financial, meliputi : 

3.4.1. Skema Jalur Pemasaran Susu Segar Karunia 

3.4.2. Analisis Margin Pemasaran 

MP = Pr- Pf                 (Tomek dan Robinson, 1981)  

Keterangan : 
Mp = Margin Pemasaran               
Pr   = Harga Ditingkat Konsumen (Rp/Kg) 
Pf   = Harga Ditingkat Produsen (Rp/Kg)        
 

3.4.3. Analisis Share Keuntungan dan Biaya Lembaga Pemasaran 

           ( Kpi )   

Ski =                 X 100%                                                     (Yuniarti, 2002) 

              (Pr-Pf ) 
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 ( Bpi )    

 Sbi  =      X 100%  

           ( Pr- Pf ) 

Kpi = Pji – Pbi - ∑  
=

n

iji

bij

Keterangan : 

 Ski = Share  keuntungan lembaga pemasaran ke-i (i= 1) 
 Kpi = Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 
 Sbi = Share biaya pemasaran ke-i 
 Bpi = Biaya pemasaran ke-i 
 Pr = Harga ditingkat konsumen 
 Pf = Harga ditingkat produsen 
 Bij = Biaya  pemasaran lembaga ke-i dari berbagai biaya dari biaya ke 
      j =1 sampai ke n (Rp/lt)  
 Pji = Harga jual lembaga pemasaran ke-i (Rp/lt) 

Pbi = Harga beli lembaga pemasaran ke-i (Rp/lt) 
 

 Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah 

dengan melihat perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran dibandingkan dengan biaya 

pemasaran dari masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dengan kriteria 

sebagai berikut : 

o Apabila perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga yang 

terlibat dalam proses pemasaran merata, maka sistem pemasarannya dikatakan 

efisien. 

o Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran masing-masing 

yang terlibat dalam proses pemasaran merata dan cukup logis, maka sistem 

pemasarannya dikatakan efisien. 
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3.4.4. Analisis Perbandingan Biaya Pemasaran dengan Nilai Produk yang 
Dipasarkan 

 
        TBP 

Eps  =                (Kristanto, 1986) 

          TNPP 

Keterangan : 

Eps  =  Efisiensi pemasaran 
TBP  =  Total biaya pemasaran 

         TNPP  =  Total nilai produksi yang dipasarkan      
 

3.4.5. Analisa Share Harga yang Diterima Produsen 

            Pf 

SPf =        x 100%           (Wedastra, 1999) 

            Pr  

 Keterangan  

 Spf = Efisiensi Pemasaran 
 Pf = Harga di Tingkat Produsen 
 Pr = Harga di Tingkat Konsumen 
 
 

Kerangka Pikir 

PPeemmaassaarraann  mmeerruuppaakkaann  pprroosseess  ppeemmiinnddaahhaann  bbaarraanngg  aattaauu  pprroodduukk  ddaarrii  pprroodduusseenn  

ssaammppaaii  kkee  ttaannggaann  kkoonnssuummeenn..  BBeerrddaassaarrkkaann  bbaaggaann  ddiiaattaass,,  ddaappaatt  ddiikkeettaahhuuii  ssuuaattuu  aalluurr  ddaallaamm  

mmeennyyaalluurrkkaann  ssuussuu  sseeggaarr  yyaaiittuu  mmeellaalluuii  aaggeenn  ddaann  ddiitteerruusskkaann  llaannggssuunngg  kkee  kkoonnssuummeenn..  

AAkkttiiffiittaass  ppeemmaassaarraann  yyaanngg  mmeelliibbaattkkaann  bbeerrbbaaggaaii  lleemmbbaaggaa  ppeemmaassaarraann  ddaallaamm  hhaall  iinnii  

ddiissttrriibbuuttoorr  yyaanngg  bbeerrttuujjuuaann  sseebbaaggaaii  ppeennyyaalluurr..  PPrroodduusseenn  mmaauuppuunn  lleemmbbaaggaa  ppeemmaassaarraann  yyaanngg  

tteerrlliibbaatt  ddiiddaallaamm  aakkttiiffiittaass  ppeemmaassaarraann  mmeennggeelluuaarrkkaann  bbiiaayyaa  ppeemmaassaarraann,,  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  

ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmaassaarraann  oolleehh  mmaassiinngg--mmaassiinngg  lleemmbbaaggaa  ppeemmaassaarraann  tteerrggaannttuunngg  ddaarrii  
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aakkttiiffiittaass  yyaanngg  ddiillaakkssaannaakkaann  oolleehh  lleemmbbaaggaa  ppeemmaassaarraann  tteerrsseebbuutt..  BBeessaarr  kkeecciillnnyyaa  bbiiaayyaa  yyaanngg  

ddiikkeelluuaarrkkaann  ddaann  kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ttiiaapp  lleemmbbaaggaa  ppeemmaassaarraann  aakkaann  bbeerrppeennggaarruuhh  

tteerrhhaaddaapp  ttiinnggkkaatt  hhaarrggaa  ppeennggeecceerr  ddaann  hhaarrggaa  ddiittiinnggkkaatt  pprroodduusseenn  ((HHaannaaffiiaahh  ddaann  SSaaeeffuuddddiinn,,  

11998866))..  BBeerrddaassaarrkkaann  uurraaiiaann  ddiiaattaass  bbaahhwwaa  sseettiiaapp  aakkttiiffiittaass  ppeemmaassaarraann  mmuullaaii  ddaarrii  pprroodduusseenn  

ssaammppaaii  kkee  kkoonnssuummeenn  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  jjaalluurr  ppeemmaassaarraann  ssuussuu  sseeggaarr  ddaann  eeffiissiieennssii  

ppeemmaassaarraann.. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

PPeerruussaahhaaaann  KKaarruunniiaa  
HHaarrggaa  PPrroodduusseenn  

MMaarrggiinn  PPeemmaassaarraann  

BBiiaayyaa  PPeemmaassaarraann  

KKeeuunnttuunnggaann  

AAggeenn  

KKoonnssuummeenn  

KKiinneerrjjaa  jjaalluurr  
PPeemmaassaarraann  pprroodduukk  

Efisiensi 
pendistribusian produk 



 

Bagan 1 : Hubungan antara variabel yang mempengaruhi kinerja jalur pemasaran  produk 
susu segar perusahaan Karunia 

Keterangan :  mempengaruhi 

  

BBaattaassaann  IIssttiillaa

 

hh 

1. Pemasaran adalah proses pemindahan produk dari produsen sampai ke tangan 

konsumen akhir. 

2. Lembaga pemasaran adalah lembaga-lembaga atau badan-badan baik kolektif 

maupun perseorangan yang melakukan aktivitas pemasaran. 

3. Saluran pemasaran adalah rantai pemasaran produk susu segar mulai dari 

produsen sampai dengan konsumen atas dasar wawancara dengan responden yang 

bersumber pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 

4. Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayar oleh konsumen dan harga 

yang diterima produsen didalam saluran pemasaran. 

5. Efisiensi pemasaran adalah proses penyampaian produk dari produsen ka 

konsumen dengan biaya semurah mungkin dan terjadi pembagian keuntungan dari 

lembaga pemasaran yang terlibat secara layak sesuai dengan jasa yang diberikan 

dalam proses pemasaran tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan Susu Karunia terletak di desa Djong Biru, kecamatan 

Gampengrejo kabupaten Kediri. Berdasarkan keadaan monografi lokasi tersebut 

terletak pada ketinggian 214 meter dengan suhu rata rata 24-33º C dan kelembapan 

relatif 50 – 90%. 

Lokasi peternakan menempati kandang seluas 6.527 m², lahan hijauan 25769 

m² di Djongbiru dan 9653 m² di Manyaran serta lahan sewa 6100 m² dalam lokasi 

peternakan juga terdapat ruangan pengawas, gudang pakan, tempat tinggal karyawan, 

tempat pembuangan limbah sementara, gudang pekerja dan alat - alat kerja. Bangunan 

kantor dan ruang penanganan hasil ternak terpisah dengan lokasi peternakan, yakni 

terletak di kota Kediri tepatnya jalan Untung Suropati no 35. Adanya pemisahan 

lokasi peternakan dan lokasi pengolahan hasil ternak adalah untuk memudahkan 

pemasaran serta menjaga higienis susu yang dihasilkan agar tidak tercemar oleh bau 

yang berasal dari kandang, sebab susu sangat mudah tercemar oleh kotoran ternak. 

Letak bangunan kandang berkisar 50 meter dari pemukiman penduduk yang 

dibatasi oleh lahan kosong di sebelah timur, kebun rumput di sebelah barat, makam 

disebelah selatan dan disebelah utara sungai Brantas. Kandang ternak dibatasi oleh 

tembok yang tingginya sekitar 3 meter sehingga ternak aman dari gangguan baik dari 

cuaca maupun hewan lain. 

Bangsa ternak sapi perah yang terdapat di Perusahaan Susu Karunia adalah 

peranakan Friesian Holstein (PFH) yang dipelihara secara intensif. Sapi perah 
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tersebut dikelompokkan berdasarkan status fisiologis ternak yaitu laktasi, kering, 

pejantan, dara dan pedet. 

Jumlah sapi perah yang dipelihara oleh perusahaan, pada awal usaha 

berjumlah 12 ekor dengan pekerja tiga orang. Jumlah sapi ini bertambah seiring 

kemajuan yang dicapai perusahaan dari tahun ke tahun. Jumlah sapi yang dipelihara 

berdasarkan status fisiologis pada saat penelitian dapat dilihat pada table 1 : 

Tabel 1. Populasi Sapi Perah di Peternakan Sapi Perah Karunia Bulan Februari 
2007    

No. Status Fisiologis Jumlah (ekor) Persentase (%)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Induk laktasi 

Dara bunting 

Kering bunting 

Dara 

Pejantan 

Pedet 

115 

10 

45 

18 

17 

35 

48 

4 

19 

8 

7 

15 

 Jumlah 240 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2007 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perbandingan antara ternak induk 

laktasi : dara bunting : kering bunting : dara : pejantan : pedet adalah 48% : 4% : 19% 

: 8% : 7% : 15%. Peternakan tersebut sengaja memperbanyak ternak induk laktasi 

karena produk pokoknya adalah untuk menghasilkan susu dimana susu sendiri 

dihasilkan dari induk laktasi. Komposisi jumlah sapi laktasi di peternakan Sapi 

Karunia kurang baik, karena banyaknya sapi yang sedang kering sehingga 

mempengaruhi prosentase sapi laktasi yang ada. Jumlah sapi laktasi per Februari 2007 

sebanyak 115 ekor dengan produksi rata-rata 11,23 liter/ekor/hari. Susu segar total 

yang dihasilkan rata-rata sebanyak 40.161,225 liter/bulan. Susu segar untuk minum 

pedet sebanyak 2.046 liter/bulan, sedangkan susu segar yang dibawa ke tempat 

pengolahan sebanyak 38.115,225 liter. 
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4.1.2. Sejarah Singkat Perusahaan  

Perusahaan Susu Karunia mulai berdiri dari tahun 1990. Perusahaan ini 

sebelumnya merupakan perusahaan pembuatan shuttle kock bulutangkis, karena tidak 

mengalami kemajuan maka pada tahun 1990 diganti dengan perusahaan susu olahan. 

Tabel 2. Identifikasi Perusahaan Susu Sapi Karunia 
No Identifikasi Keterangan 

1 Nama Perusahaaan Karunia 

2 Bentuk Usaha Perorangan 

3 Berdiri Tahun 1990 

4 Nomor perusahaan HO No.1163  Tahun 1992 

5 Alamat desa Djongbiru, kecamatan Gampengrejo, 

kabupaten Kediri 

6 Nama Pemilik Boedi Darma 

Sumber: Data primer diolah (2007) 

Perusahaan Susu Karunia merupakan perusahaan perseorangan dengan 

komoditas utama susu segar dan susu olahan. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak 

Boedi Darma setelah memperoleh surat ijin pendirian usaha berupa : 

1. Izin gangguan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kediri, yang selama 

menjalankan usaha telah mendapatkan empat kali gangguan, yaitu  

- No. 1163 / 1992 tanggal 28-11-1992  

- No. 503 / 2060 / 421.08 / tanggal 04-08-1997 

- No. 984 / D3 tanggal 11-12-2001 

- No. 503 /395 / 418.61 /2002 tanggal 19-12-2002 

2. Izin mendirikan bangunan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kediri    

yaitu : 

- No. 1032 / 1992 tanggal 15-01-1992 
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- No. 407 / 1993 tanggal 08-06-1993 

- No. 784 / 1997 tanggal 08-08-1997 

- No. 705 / 1999 tanggal 01-07-1999 

- No.716 / 2001 tanggal 10-10-2001 

3. Surat Izin Perdagangan (SIUP) No. 110 / 13-11 / FK / VI / 1990 tanggal 

27-06-1990. 

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 132855202884 berlaku sampai 

dengan 15 Desember 2007. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menunjukkan fungsi personal, hubungan, wewenang dan 

tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan tujuan 

menyediakan wadah bagi pencapaian tujuan bersama agar terbina kerjasama yang 

baik. 

Kepemimpinan perusahaan dalam struktur organisasi Perusahaan Susu 

Karunia dipegang oleh Bapak Boedi Dharma selaku pemilik perusahaan. Pimpinan 

perusahaan membawahi dua sub bagian dalam menjalankan usahanya yaitu bagian 

kandang dan bagian pemasaran. Masing - masing bagian dipimpin oleh seorang 

manajer yang saling bekerja sama serta saling berkoordinasi.  

Pemilik perusahaan merupakan penanggung jawab utama segala aktifitas yang 

terjadi dalam perusahaan “Susu Sapi Karunia”. Fungsi tersebut dibantu oleh manajer 

pemasaran dan manajer kandang. Manajer kandang dibantu oleh bagian kandang dan 

bagian sawah, sedangkan bagian sawah bertanggung jawab mulai penanaman rumput 

gajah sampai pemanenan dan pengairan rumput gajah. Bagian administrasi melakukan 

pembukuan dan pencatatan keuangan. Bagian pemasaran termasuk didalamnya loper 
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dan agen yang bertanggung jawab atas kelancaran pemasaran susu segar dan susu 

pasteurisasi sampai ke tangan konsumen. Penggambaran struktur organisasi pada 

Perusahaan Susu Karunia disajikan dalam Gambar 2 berikut ini : 

 

 
PEMILIK 

PERUSAHAAN  
 

MANAJER 
KANDANG 

BAGIAN 
KANDANG 

KESEHATAN 
TERNAK 

LOPER

SOPIR ADMINISTRASI 

SAWAH 

MANAJER 
PEMASARAN 

PENANGANAN 
TERNAK 

AGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Struktur Organisasi pada Perusahaan Susu Karunia 

 

Kesimpulan dari penjabaran adalah manajer pemasaran dan manajer kandang 

dibantu sie dibagiannya masing – masing bertanggung jawab kepada pemilik 

perusahaan. Pemilik perusahaan memberikan perintah kerja kepada manajer kandang 

dan manajer pemasaran sesuai dengan bagiannya dan administrasi dan sopir 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pemilik perusahaan.  
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4.2. Proses Penampungan dan Pengolahan Susu 

Susu segar sebelum dimasukkan ke dalam milk can diuji kualitas susu 

kemudian ditakar dan disaring terlebih dahulu. Susu segar yang baru diperah 

ditampung dalam milk can langsung dikirim kepada perusahaan ‘Susu Sapi Karunia” 

untuk mencegah kerusakan susu dan untuk diolah menjadi susu olahan atau langsung 

dikemas dalam ukuran tertentu yang kemudian dipasarkan ke konsumen melalui jasa 

loper atau distributor yang sebagian besar telah mempunyai konsumen tetap. 

Penyaringan susu dilakukan dua kali untuk memastikan bahwa susu benar 

benar bebas dari kotoran seperti rambut, bulu, debu, sisa pakan dan lain lain. 

Penyaringan ini harus dilakukan karena saat pemerahan kemungkinan terjadinya 

pencemaran sangat besar dan hal ini dapat berpengaruh terhadap kualitas susu. 

Penyaringan dilakukan di kamar susu, yang dibuat khusus untuk penanganan susu 

segar. Kamar susu di perusahaan “Susu sapi Karunia” adalah kamar susu yang 

digunakan untuk penanganan susu segar yang baru diperah yang dinding seta lantai 

terbuat dari porselin. Kondisi kamar susu di perusahaan “Susu sapi Karunia” telah 

memenuhi syarat sesuai dengan teori yang dikemukakan Anonymous (2000), yaitu :  

A. Pengolahan atau penanganan susu harus dilakukan di kamar susu 

B. Letak kamar susu terpisah dari bangunan, seperti kandang, kamar tidur 

petugas atau tempat tinggal peternak, hal ini dimaksudkan untuk mencegah 

pengotoran susu termasuk bau bauan yang ada di kandang. 

C. Kamar susu memiliki ventilasi sempurna, yang menutup kasa atau kawat 

untuk mencegah masuknya lalat dan serangga lainnya. 

D. Dinding dan lantai terbuat dari bahan yang berlapis porselin, sehingga 

tahan air, mudah dibersihkan dan tidak berdebu. 
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4.3. Proses Penanganan atau Pengolahan Susu 

Susu segar yang siap dipasarkan di Perusahaan “Susu Sapi Karunia” adalah 

susu hasil perahan yang tanpa mengalami perubahan apapun dan perlakuan lain 

setelah penyaringan, sesuai dengan pendapat Anonymous (2000), susu segar 

merupakan susu hasil pemerahan yang tidak dikurangi atau ditambah apapun, yang 

diperoleh dari pemerahan sapi yang sehat secara kontinyu. Tahap – tahap penanganan 

susu segar meliputi proses penyaringan yang dilakukan sebanyak dua kali di kamar 

susu, pengemasan produk susu segar dengan volume 250 (ml) dan 500 (ml) dengan 

menggunakan gelas ukur, pengepresan kemasan produk susu segar dengan 

menggunakan sealer. 

 

4.4. Pengemasan Produk Susu Segar 

Bahan kemasan susu segar di Perusahaan “ Susu Sapi Karunia” didatangkan 

dari luar kota (Malang) sehingga harganya cenderung mahal, namun memiliki 

keuntungan plastik yang tebal dengan warna yang menarik, kemasan terdiri dalam dua 

ukuran sachet 250 (ml) dan 500 (ml). Tujuan pengemasan menurut Susanto dan 

Sucipto (1994), adalah untuk menjaga mutu bahan pangan selama masa tenggang 

penggunaannya, mengawetkan produk dan meningkatkan daya saing terhadap produk 

sejenis di pasaran. 

 Pengemasan dilakukan untuk mempertahankan mutu hasil olahan dari proses 

produksi sampai ketangan konsumen dengan mengantisipasi unsur-unsur serta 

kemungkinan bisa hidupnya organisme. Kemasan yang digunakan didalamnya 

terdapat logo serta merek Karunia. Plastik digunakan sebagai bahan pengemasan 

adalah dengan pertimbangan untuk mengurangi biaya sehingga dapat menekan biaya, 

karena setiap penambahan keunggulan produk akan mengalami tambahan biaya yang 

akhirnya dibebankan kepada konsumen. 
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 Proses pengemasan susu segar di Perusahaan “Susu Sapi Karunia” 

menggunakan proses yang sangat sederhana untuk kemasan plastik, setelah susu segar 

dimasukkan menggunakan gelas takar ukuran 250 (ml) dan 500 (ml), kemudian 

plastik dilekatkan dengan menggunakan sealer. Kemasan yang digunkan perusahaan 

Karunia dibeli dari kota Malang, walaupun harganya cenderung mahal tetapi 

mempunyai keuntungan lebih, yaitu bahan plastik lebih tebal dan warnya lebih 

menarik. 

 

4.5. Pemasaran Susu Segar  

 Pemasaran adalah aktivitas atau usaha bisnis dari orang per orang atau 

kelompok dari kerangka suatu bisnis yang meliputi perdagangan, koordinasi, 

pembuatan keputusan yang merupakan bagian dari tujuan dari suatu lembaga yang 

terstruktur. Stanton (1993) menyatakan bahwa pemasaran merupakan suatu system 

total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. 

 Pemasaran merupakan kegiatan terakhir dari proses produksi. Pemasaran 

merupakan fungsi manajemen yang mengorganisasikan dan menjuruskan semua 

kegiatan perusahaan yang meliputi penilaian, pengubahan daya beli konsumen 

menjadi permintaan yang efektif akan suatu barang atau jasa serta penyampaian 

barang atau jasa tersebut kepada konsumen atau pemakai terakhir sehimgga 

perusahaan dapat mencapai laba atau tujuan lain yang ditetapkan. Kegiatan pemasaran 

ini berpengaruh pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, jika suatu 

perusahaan memiliki system pemasaran yang baik maka jumlah keuntungan yang 

diperoleh oleh perusahaan juga akan baik dan sebaliknya jika system pemasaran yang 
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dilakukan perusahaan buruk maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan 

tidak maksimal bahkan juga dapat mengalami kerugian. Assauri (1987), menyatakan 

bahwa keberhasilan perusahaan mencapai tujuan dan sasaran perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memasarkan produknya. 

 Perusahaan “Susu Sapi Karunia” menjalankan saluran distribusi secara 

langsung dan tidak langsung. Pemasaran dilakukan di daerah Pemkot Kediri melalui 

loper yang mendapatkan komisi dari jumlah susu yang dijual, untuk satu liter susu 

yang terjual loper memperoleh komisi 20% dari harga jual susu per liter kepada 

konsumen dan untuk pemasaran di luar kota melalui agen. Pemasaran tidak akan 

berhasil dan memadai jika perusahaan hanya memperhatikan kepentingan konsumen 

saja. Pemasaran akan efisien jika memperhatikan kedua unsur diatas. 

 Jumlah produk susu yang dipasarkan oleh masing masing saluran distribusi 

berbeda. Saluran pertama rata – rata setiap bulan mampu menjual susu sebesar 959,8 

liter per bulan, saluran kedua mampu menjual 3711,42 liter per bulan, saluran ketiga 

sebesar 2951,8 liter per bulan. 

 Harga jual untuk setiap saluran pemasaran di perusahaan Karunia berbeda. 

Harga jual pada saluran pertama yaitu produsen langsung kepada konsumen sebesar 

Rp 4400,00 per liter, harga jual pada saluran kedua yaitu produsen kepada loper 

sebesar Rp 3600,00 per liter, harga jual pada saaluran ketiga yaitu produsen kepada 

agen sebesar Rp 3400,00 per liter.  Pola distribusi setiap lembaga pemasaran pada 

Perusahaan Susu Sapi Karunia dapat dilihat pada lampiran 13. 

 

4.6 Lembaga pemasaran 

 Lembaga pemasaran memegang peranan penting dalam penyampaian produk 

dari produsen ke konsumen dan menjalankan fungsi pemasaran serta mengeluarkan 
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biaya pemasaran yang besarnya terkait dengan banyaknya aktifitas yang dilakukan 

dalam lembaga pemasaran tersebut. Wisaptiningsih, Noegroho dan Fanani (1991), 

menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam pemasaran karena kegiatan kegiatan 

penyelenggaraan pemasaran seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan lain 

lain. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Soekartawi (1993) yang menyatakan bahwa 

besarnya biaya pemasaran berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan oleh 

macam komoditas, lokasi pemasaran, macam lembaga pemasaran dan efektifitas 

pemasaran yang dilakukan. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran susu 

segar di perusahaan “Susu Sapi Karunia” adalah sebagai berikut : 

 

4.6.1. Perusahaan Susu Sapi Karunia  

 Perusahaan Karunia berperan sebagai peternak dan lembaga pemasaran dalam 

usaha susu segar yang berlokasi di Jalan Untung Suropati nomor 35 Kediri, Jawa 

Timur. Perusahaan Karunia sebagai peternak berperan untuk menyediakan dan 

mengolah produk yang akan dipasarkan oleh lembaga lembaga pemasaran lainnya, 

sedangkan sebagai lembaga pemasaran perusahaan Karunia berperan dalam 

penyampaian produk dari produsen ke konsumen. 

 

4.6.2.  Loper  

 Loper merupakan lembaga pemasaran yang memiliki fungsi terbatas. Loper 

hanya menjalankan satu fungsi pemasaran dan tidak memiliki hak untuk memiliki 

barang yang dipasarkan. Loper dalam hal ini adalah pedagang pengecer yang 

menjajakan produk secara berkeliling dalam kota Kediri dan bekerja di perusahaan 

Karunia. Loper memiliki peranan penting dalam pemasaran produk yang dihasilkan 

perusahaan.  
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4.6.3.  Agen   

 Peranan agen dalam pemasaran susu di wilayah luar kota Kediri adalah 

sebagai pedagang perantara yang mempunyai hak milik atas barang (susu segar). 

Agen berperan sebagai pedagang perantara yaitu membeli susu dari peternak 

(perusahaan “Susu Sapi Karunia”) kemudian memutuskan untuk menyalurkan susu ke 

lembaga pemasaran lainnya atau ke konsumen langsung. 

 

4.7. Fungsi Pemasaran 

4.7.1. Fungsi Pemasaran pada Perusahaan “Susu Sapi Karunia” 

 Fungsi-fungsi pemasaran perusahaan “Susu Sapi Karunia” merupakan 

kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan produk (susu) dari peternak ke 

konsumen. Tataniaga merupakan suatu proses pertukaran yang mencakup serangkaian 

kegiatan yang tertuju untuk memindahkan barang - barang atau jasa - jasa dari sektor 

produksi ke sektor konsumsi. Kegiatan – kegiatan ini disebut fungsi tataniaga 

(Hanafiah dan Saefuddin, 1986). Fungsi – fungsi pemasaran yang dilaksanakan di 

perusahaan Karunia adalah : 

 

4.7.1.1.Penjualan 

 Penjualan merupakan fungsi yang paling penting dalam pemasaran karena 

menjadi tulang punggung kegiatan untuk mencapai pasar yang dituju. Fungsi 

penjualan juga merupakan sumber pendapatan yang diperlukan untuk menutup 

ongkos - ongkos dengan harapan bisa mendapatkan laba. 

 Penjualan merupakan suatu proses untuk membantu dan mengarahkan 

pandangan konsumen agar membeli barang dan jasa serta agar konsumen bertindak 

 45



sesuai keinginan dengan penjual. Penjualan tidak hanya menguntungkan bagi pihak 

penjual, tetapi juga harus memberikan kepuasan yang sama bagi pihak konsumen. 

Tujuan penjualan menurut Swastha (1985) adalah untuk mencapai volume penjualan 

tertentu, mendapatkan laba dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Berhasil atau 

tidaknya suatu penjualan banyak dipengaruhi oleh: analisi pasar, penelitian dan 

pengembangan, kegiatan promosi, komunikasi regulasi serta pengendalian dan 

evaluasi. 

 Perusahaan “Susu Sapi Karunia” melakukan penjualan susu segar langsung 

kepada konsumen melalui lembaga – lembaga pemasaran dan sebagian lagi diproses 

menjadi susu olahan untuk dijual melalui loper. Hasil produksi susu perusahaan 

sebesar 481.934,7 liter per tahun atau 40.161,2 liter per bulan. Susu yang dijual, 

mempunyai kualitas yang bagus dengan BJ 1,0280 kadar lemak (Fat) diatas 3,1 persen 

dan BKTL diatas 8,16 persen. Kualitas susu dapat dilihat pada lampiran 1. Penjualan 

susu segar ini melalui lembaga pemasaran dengan sistem pembayaran dilakukan 

secara langsung. Penjualan susu segar melalui saluran pertama sebesar 11.517,75 liter 

per tahun, sedangkan untuk saluran kedua 44.537 liter per tahun dan  di tingkat agen 

atau saluran ketiga sebesar 34.421,75 liter per tahun. Penjualan susu segar terdapat 

lampiran 4,6,8. 

 

4.7.1.2. Penyimpanan  

 Penyimpanan berarti menahan barang - barang selama jangka waktu tertentu, 

antara dihasilkan atau diterima sampai dengan dijual (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). 

Penyimpanan susu oleh perusahaan Karunia dilakukan untuk kegiatan pengolahan 

susu segar. Penyimpanan susu di perusahaan Karunia dilakukan dengan dua cara yaitu 
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menyimpan susu dalam keadaan dingin di dalam lemari pendingin dengan suhu 4ºC 

dan dengan menaruh es balok dalam tempat penyimpanan susu.  

4.7.1.3 Transportasi 

 Transportasi adalah sarana yang berguna untuk memindahkan barang secara 

fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain dan menambah nilai suatu barang, maka 

transportasi menyebabkan place utility. Transportasi merupakan suatu aktifitas yang 

dapat mempengaruhi kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen. Masalah 

transportasi atau pengangkutan tidak boleh diabaikan (Nitisemito, 1977). 

 Alat transportasi yang digunakan untuk pemasaran susu beragam mulai dari 

sepeda, sepeda motor sampai pick up. Tergantung pada jarak, jumlah setoran dan 

sarana yang dimilikinya. Hanafiah dan Saefuddin (1986), menyatakan bahwa 

keuntungan pengangkutan dengan menggunakan truk adalah memiliki kecepatan yang 

tinggi, fleksibel, dapat diselenggarakan kapan saja dan arahnya dapat diubah-ubah, 

tarif dan biaya relative rendah serta sanggup mengangkut barang tanpa pengerjaan dan 

pemindahan sehingga resiko kerusakan kecil. 

 Pengangkutan hasil – hasil peternakan khususnya susu segar yang sifatnya 

cepat rusak, memerlukan kecepatan dan penanganan tambahan selama perjalanan. 

Kecepatan dan penanganan tambahan selama perjalanan sangat penting dalam 

pemasaran susu sebab adanya resiko merosotnya kualitas susu sehingga pemasaran 

produk susu dilakukan setelah proses pemerahan dengan kemasan plastik guna 

mengurangi resiko kerusakan susu dan menjaga kualitas susu. 

 

4.7.1.4 Proses  

 Sifat susu yang perlu diketahui adalah bahwa susu merupakan media yang 

sangat baik bagi tumbuhnya mikroba sehingga jika penanganannya tidak baik akan 
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menimbulkan penyalit yang berbahaya. Susu yang baik adalah susu yang mengandung 

jumlah bakteri sedikit, tidak mengandung spora mikroba pathogen, bersih yaitu tidak 

mengandung debu atau kotoran lainnya, mempunyai citarasa (flavour) yang baik dan 

tidak dipalsukan (Hadiwiyoto, 1994). 

 Proses terhadap susu segar yang dilakukan oleh perusahaan Karunia meliputi 

penampungan dan penyaringan. Proses penampungan dilakukan sebanyak dua kali 

dalam sehari yaitu pada saat proses pemerahan susu yang dilakukan di ruang susu. 

Proses penyaringan dilakukan dua kali, hal ini bertujuan untuk meminimalisasi 

pertumbuhan bakteri karena susu merupakan produk yang sangat peka terhadap 

kontaminan dan memastikan susu benar - benar bersih dari kotoran. 

 

4.7.1.5. Standarisasi 

 Standarisasi adalah penetapan sesuatu barang atas ciri – ciri yang dianggap 

sama. Menurut Nitisemito (1977) ciri – ciri ini dapat berupa ukuran, jumlah, kualitas 

dan sebagainya yang dianggap penting. Hanafiah dan Saefuddin (1986), menyatakan 

bahwa standarisasi berarti penentuan atau penetapan standar golongan (kelas atau 

derajat) untuk barang – barang. Standar adalah suatu ukuran atau ketentuan mutu yang 

diterima oleh umum sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tetap. 

 Standarisasi dalam pemasaran susu segar didasarkan pada kualitas susu yaitu 

berat jenis dan kadar lemak sebagai dasar pembayaran susu. Wisaptiningsih, 

Noegroho dan Fanani (1991), menyatakan bahwa pada prinsipnya keuntungan 

standarisasi di dalam fungsi pemasaran sangat penting untuk peningkatan harga. 

Upaya yang dilakukan perusahaan Karunia untuk mengetahui kualitas susu adalah 

diadakannya pengujian susu, selain itu tujuan lain diadakannya pengujian susu adalah 

untuk mengetahui pemalsuan dan mencegah penerimaan susu yang sudah rusak yang 
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akan mempengaruhi kualitas keseluruhan susu yang ditampung, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hadiwiyoto (1994), bahwa uji mutu sangat penting artinya dan harus 

dikerjakan untuk menghindari pemalsuan atau sebab – sebab lainnya yang 

menyebabkan susu tidak murni. 

 Pengujian mutu susu dilakukan diruang susu meliputi uji alkohol untuk 

menentukan susu baik atau tidak, dilanjutkan dengan uji berat jenis dan kadar lemak 

terhadap masing – masing sample susu. Penggunaan alat laktodensimeter quevenue 

sudah cukup akurat untuk mengetahui berat jenis susu. Uji kadar lemak dengan 

metode gerber. Uji yang dilakukan ini sangat membantu untuk mengetahui kualitas 

keseluruhan susu yang ditampung dan memudahkan untuk menjaga kualitas susu 

produksi perusahaan Karunia. 

 Standarisasi berarti penentuan atau penetapan standart golongan (kelas atau 

derajat) untuk barang – barang. Suatu standart ditentukan atas dasar ciri – ciri produk 

yang dapat berpengaruh pada nilai komersial daripada barang. Ciri – ciri yang 

dimaksud dapat berupa ukuran, bentuk, warna, rasa, kandungan air, kandungan unsur 

kimia dan lain - lain atau kombinasi dari (antara) ciri tersebut (Hanafiah dan 

Saefuddin, 1986). Standarisasi yang dilakukan oleh produsen untuk menjaga kualitas 

susu. Keuntungan standarisasi didalam fungsi pemasaran sangat berarti dalam 

penetapan harga. 

 

4.7.1.6. Pembiayaan  

 Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses pemasaran 

yang berlangsung, mulai produk yang lepas dari tangan peternak hingga diterima 

konsumen akhir (Rasyaf, 1996). Pemasaran susu yang dilakukan perusahaan Karunia 

memerlukan biaya mulai penampungan susu sampai penyaluran ke tangan konsumen. 
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Sesuai pernyataan Hanafiah dan Saefuddin (1986), bahwa pemilik barang pada semua 

tingkat tataniaga harus mengorbankan modal yang dimilikinya ataupun meminjamkan 

modal dari sumber yang lain (kredit). Biaya – biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

menyebabkan adanya selisih antara harga pembelian dari produsen (peternak) dengan 

harga penjualan konsumen, namun selisih ini tidak terlalu merugikan peternak 

mengingat bahwa seluruh biaya dalam penangan susu dibebankan pada perusahaan. 

 

4.7.1.7. Penanggulangan Resiko 

 Swastha (1985) menyebutkan bahwa penanggulangan resiko adalah fungsi 

menghindari dan mengurangi resiko yang berkaitan dengan pemasaran barang. Tiap – 

tiap perusahaan menghadapi macam – macam resiko antar lain: 

a. Resiko yang ditimbulkan oleh alam, seperti gempa bumi, angin 

puyuh, banjir 

b. Resiko yang ditimbulkan oleh manusia, seperti pencurian, tidak 

dibayarkannya hutang oleh pembeli 

c. Resiko yang ditimbulkan oleh pasar, seperti merosotnya, harga 

penjualan. Merosotnya harga jual dapat disebabkan oleh situasi 

pasar seperti  perubahan kesukaan konsumen, adanya penemuan 

baru, persaingan kondisi perdagangan pada umunya dan pengaruh 

musim. 

Cara – cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi resiko, khususnya 

resiko pencurian adalah: 

a. Memperkecil jumlah persediaan barang 

b. Mengusahakan fasilitas penyimpanan yang baik dan kuat sehingga 

resiko pencurian dapat diminimalisasi 
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c. Mengan mengasuransikan barang – barang yang disimpan 

  Resiko penurunan harga dapat diatasi dengan memperkecil jumlah persediaan 

barang. Fungsi penanggungan resiko mengandung usaha bagaimana mengurangi 

kemungkinan rugi barang rusak atau hilang, turunnya harga dan tingginya biaya. 

Fungsi ini merupakan fungsi umum dari semua bagian tataniaga, karena resiko 

terdapat pada semua bagian tataniaga (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). Usaha yang 

dilakukan perusahaan untuk menanggulangi resiko yang mungkin terjadi dalam 

kegiatan pemasaran susu sudah baik. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan 

memperketat susu di pos penampungan, selalu memantau kualitas susu, melakukan 

pendinginan terhadap susu sehingga dapat memperkecil kemungkinan susu menjadi 

rusak. Petugas yang terampil dalam kegiatan penampungan susu, pengangkutan dari 

penampungan, proses pendinginan dan pengiriman susu sehingga susu dapat lebih 

cepat sampai ditujuan dan segera ditangani. 

 

4.7.1.8. Informasi Pasar   

  Informasi pasar diperlukan oleh produsen untuk mengetahui peluang pasar 

yang berguna dalam pengembangan usaha yang dilakukan. Faktor informasi pasar 

yang tepat dapat mengurangi resiko karena dapat mencegah adanya kerugian akibat 

ketidaksesuaian selera konsumen terhadap produk yang dihasilkan produsen sehingga 

produsen dapat mengambil keputusan secara tepat dan efisien terhadap resiko yang 

dihadapi. 

  Perusahaan Karunia memperoleh informasi pasar dari konsumen akhir melalui 

informasi yang diberikan oleh loper dan lembaga pemasaran lainnya sehingga dapat 

dijadikan acuan bagi perusahaan untuk pengambil keputusan. Kotler (1997), 
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menyatakan bahwa informasi pasar menduduki tempat penting diantara factor-factor 

yang dideterminasi  suatu kegiatan produksi. 

4.7.1.9. Promosi 

  Promosi merupakan segala bentuk penawaran atau intensif jangka pendek 

yang ditujukan bagi pembeli, pengecer atau pedagang grosir dan dirancang untuk 

memperoleh respon yang spesifik dan segera (Chandra, 2002). Promosi memiliki 

tujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, membujuk dan mengingatkan 

konsumen tentang perusahaan dan pemasarannya. Promosi ada tiga jenis yaitu: 

1. Promosi konsumen (Consumer Promotions), meliputi : kupon, produk sample    

gratis, premium, hadiah, undian dan lain-lain.  

2. Promosi dagang (Trade Promotions), meliputi : diskon kas, barang dagangan 

(merchandise), bantuan alat dan intensif lain untuk pengecer atau pedagang 

grosir . 

3. Promosi wiraniaga (salesforce promotions), seperti kontes penjualan. 

  Kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan Karunia ada dua jenis yaitu 

promosi konsumen dan promosi dagang. Contoh kegiatan promosi yang dilakukan 

perusahaan Karunia antara lain : memberikan kaos atau seragam bagi loper dan 

karyawan perusahaan yang melakukan pemasaran produk yang bertuliskan nama 

perusahaan, pemberian merk pada kemasan susu yang dipasarkan, partisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan pemkot dan pemkab Kediri. Kegiatan 

ini selain bertujuan untuk mengenalkan produk konsumen, juga bertujuan untuk 

memperoleh konsumen baru yang dapat meningkatkan volume penjualan dan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Chandra (2002), menyatakan bahwa tujuan 

promosi adalah untuk mendorong pembelian ulang yang pada gilirannya mengarah 

pada terciptanya loyalitas merk dan mengikat pembeli pada produsen tertentu serta 
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memperbesar tingkat pembelian melalui consumer loading atau kondisi dimana 

konsumen menyimpan produk dalam jumlah diatas normal. 

4.7.2. Fungsi Pemasaran Pada Loper 

4.7.2.1. Pembelian 

  Fungsi pembelian bertujuan memilih barang-barang yang dibeli untuk dijual 

atau untuk digunakan dalam perusahaan dengan harga, pelayanan dari penjual dan 

kualitas produk tertentu. Fungsi pembelian ini sangat berat tugasnya terutama pada 

perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang tertentu, seperti barang yang 

sangat dipengaruhi oleh corak atau mode. Pembelian memerlukan keahlian dalam 

menganalisa pasar dan menentukan persediaan barang (Swastha, 1979)  

 Fungsi pembelian yang dilakukan oleh loper meliputi produk susu segar dari 

perusahaan Karunia untuk dipasarkan pada konsumen. Pembelian yang dilakukan 

oleh loper dilakukan pada pagi hari setelah susu diperah dan dikemas. Sistem 

pembayaran didasarkan dengan pembagian komisi dari jumlah produk susu yang 

terjual oleh loper. Komisi yang diterima loper adalah 20% dari harga jual loper 

kepada konsumen. 

 

4.7.2.2. Penjualan  

 Penentuan harga jual ditingkat loper ditentukan oleh perusahaan yaitu sebesar 

Rp. 4400 per liter, untuk kemasan 250 ml dijual seharga Rp 1100 per kemasan dan 

untuk kemasan 500 ml dijual seharga Rp 2200 per kemasan. Loper tidak melakukan 

proses pengolahan, penampungan dan pengemasan produk sehingga loper berperan 

sebagai penjual murni. Penjualan ini merupakan fungsi yang paling penting dalam 

pemasaran karena menjadi tulang punggung kegiatan untuk mencapai pasar yang 
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dituju. Fungsi penjualan juga merupakan sumber pendapatan yang diperlukan untuk 

menutup ongkos ongkos dengan harapan bisa mendapatkan laba. 

 

4.7.2.3. Transportasi  

 Transportasi adalah pemindahan barang-barang dari tempat produksi dan 

tempat penjualan ke tempat-tempat dimana barang tersebut akan dipakai (Hanafiah 

dan Saefuddin, 1986). Alat transportasi yang digunakan loper dalam proses 

pemasaran produk susu adalah menggunakan sepeda dan sepeda motor. Mobil pick up 

digunakan sebagai alat transportasi untuk pemasaran produk susu ke luar kota.  

 

4.7.2.4. Informasi Pasar 

 Informasi pasar didapat loper langsung dari konsumen, informasi ini berguna 

untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk yang dipasarkan serta 

peningkatan volume penjualan. Faktor informasi pasar yang tepat dapat mengurangi 

resiko usaha karena dapat mencegah adanya kerugian akibat ketidaksesuaian selera 

konsumen terhadap produk yang dihasilkan produsen. 

 

4.7.3. Fungsi Pemasaran Pada Agen 

4.7.3.1. Pembelian 

 Fungsi pembelian yang dilakukan oleh agen meliputi pembelian produk susu 

segar dari perusahaan Karunia untuk kemudian dipasarkan kepada konsumen. 

Pembelian yang dilakukan oleh agen tidak dilakukan setiap hari melainkan satu 

sampai dua kali dalam waktu 1 minggu., dikarenakan agen berada diluar kota. 

 

4.7.3.2. Penjualan 
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 Harga jual ditetapkan oleh agen menggunakan mark up, yaitu kelebihan harga 

jual diatas harga belinya dan dengan demikian keuntungan dan biaya diambil dari 

mark up tersebut (Gitosudarmo, 1994). Penetapan harga jual disesuaikan dengan 

keinginan para pedagang. Penjualan produk dilakukan langsung oleh agen dan secara 

tidak langsung oleh loper. 

 

4.7.3.3. Standarisasi 

 Hanafiah dan Saefuddin (1986), menyatakan bahwa standarisasi berarti 

penentuan atau penetapan standar golongan (kelas atau derajat) untuk barang-barang. 

Standar adalah suatu ukuran atau ketentuan mutu yang diterima oleh umum sebagai 

sesuatu yang mempunyai nilai tetap. Standarisasi yang dilakukan pada konsumen 

antara lain : penetapan mutu produk yang dihasilkan dan standarisasi penetapan harga 

jual. 

 

4.7.3.4. Transportasi 

 Transportasi adalah sarana yang berguna untuk memindahkan barang secara 

fisik dari suatu tempat ke tempat yang lain dan karena transportasi menambah nilai 

suatu barang dengan jalan memindahkan maka transportasi menyebabkan place utility 

(kegunaan tempat). Transportasi merupakan suatu aktifitas yang dapat mempengaruhi 

kelancaran arus barang dari produsen kepada konsumen, maka masalah transportasi 

atau pengangkutan tidak boleh diabaikan (Nitisemito, 1977). Alat transportasi yang 

digunakan untuk pemasaran produk susu oleh agen adalah mobil pick up. Alat 

digunakan karena agen berada diluar kota Kediri selain itu dengan menggunakan pick 

up pemasaran produk susu dapat lebih efisien. 
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4.7.3.5. Penanggulangan Resiko  

 Resiko penurunan harga dapat diatasi dengan memperkecil jumlah persediaan 

barang. Fungsi penanggungan resiko mengandung usaha bagaimana mengurangi 

kemungkinan rugi karena barang rusak atau hilang, turunnya harga, tingginya biaya. 

Fungsi ini merupakan fungsi umum dari semua bagian tataniaga, karena resiko 

terdapat pada semua bagian tataniaga (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). Usaha yang 

dilakukan agen untuk menanggulangi resiko yang terjadi dalam kegiatan pemasaran 

produk adalah dengan memantau kualitas produk yang dihasilkan, memperluas 

informasi pasar sehingga produsen dapat mengetahui keinginan konsumen dan 

besarnya produk yang diserap pasar sehingga produsen mampu merencanakan 

produksi secara tepat dan efisien. 

 Resiko biaya produksi yang tinggi dapat diatasi dengan penekanan-penekanan 

terhadap biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dari produk sehingga produsen 

mampu memperbesar keuntungan yang diperoleh. Resiko pasar dapat diminimalisasi 

dengan mengumpulkan informasi pasar dari konsumen tentang selera dan keinginan 

konsumen terhadap produk serta mengetahui daya serap pasar terhadap produk 

sehingga produsen dapat merancang suatu kebijaksaan pasar. 

 

4.7.3.6. Informasi Pasar 

 Informasi pasar diperlukan oleh produsen untuk mengetahui peluang pasar 

yang berguna dalam pengembangan usaha yang dilakukan. Faktor informasi pasar 

yang tepat dapat mengurangi resiko karena dapat mencegah adanya kerugian akibat 

ketidaksesuaian selera konsumen terhadap produk yang dihasilkan produsen. 

Produsen memperoleh informasi pasar dari agen melalui informasi yang diberikan 

oleh loper dan lembaga pemasaran lainnya sehingga dapat dijadikan acuan bagi 

 56



perusahaan untuk mengambil keputusan. Kotler(1997), menyatakan bahwa informasi 

pasar menduduki tempat penting diantara factor-faktor yang mendeterminasi suatu 

kegiatan produksi. Informasi pasar dapat digunakan untuk melakukan perencanaan 

terhadap produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan guna mengurangi 

penanggungan resiko. 

 

4.7.3.7.Promosi 

 Promosi didefinisikan Carthy (1980) sebagai usaha pengkomunikasian 

informasi dari produsen ke konsumen agar dapat menarik minat untuk membeli 

barang dan jasa yang ditawarkan produsen. Promosi perusahaan dapat memberi 

informasi, menghimbau, dan mempengaruhi masyarakat agar tertarik, serta 

merupakan unsur pokok dalam pemasaran modern. Promosi dilakukan untuk 

mengenalkan produk yang dihasilkan oleh suatu produsen. Kegiatan ini akan 

berpengaruh terhadap penerimaan produsen. Kegiatan promosi yang dilakukan antara 

lain : memberikan kaos atau seragam bagi para loper dan karyawan perusahaan yang 

melakukan pemasaran produk yang bertuliskan nama perusahaan, pemberian merk 

pada kemasan produk yang dipasarkan, memberikan tulisan merk perusahaan pada 

box loper. 

 

4.8. Analisa Keuangan 

4.8.1. Modal 

 Modal dalam arti ekonomi merupakan barang dan jasa yang bersama dengan 

faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru yaitu hasil- 

hasil pertanian (Mubyarto, 1989). Sifat modal dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : 

1. modal tetap, meliputi : tanah, bangunan, dan kendaraan 
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2. modal bergerak atau modal kerja, meliputi : pakan, uang tunai, dan bibit 

ternak (Soekartawi, 1993) 

  MMooddaall  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  PPeerruussaahhaaaann  SSuussuu  KKaarruunniiaa  ddaallaamm  wwaakkttuu  11((ssaattuu))  

ttaahhuunn  ppeerriiooddee  sseebbeessaarr  RRpp..  22..442222..116655..445533,,0000  ((ttaabbeell  33))  yyaanngg  mmeelliippuuttii  mmooddaall  tteettaapp  

sseebbeessaarr  RRpp..  11..223388..776611..000000,,0000  ((5511,,1144  ppeerrsseenn))  ddaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  sseebbeessaarr  RRpp..  

11..118833..440044..445533,,0000  ((4488,,8866  ppeerrsseenn))..  MMooddaall  tteettaapp  tteerrddiirrii  ddaarrii  tteerrnnaakk  yyaanngg  bbeerrjjuummllaahh  224400  

eekkoorr,,  kkaannddaanngg  ssaappii,,  gguuddaanngg,,  ppeerraallaattaann  ddaann  kkeennddaarraaaann..  TTeerrnnaakk  ddaann  ppaakkaann  mmeerruuppaakkaann  

mmooddaall  tteerrbbeessaarr  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  ppeerruussaahhaaaann  yyaaiittuu  sseebbeessaarr  RRpp..  998800..000000..000000,,0000  

((4400,,4466  ppeerrsseenn))  ddaann  RRpp..  885555..446666..220000  ((3355,,3322  ppeerrsseenn))..  BBuunnggaa  mmooddaall  ddaarrii  kkeesseelluurruuhhaann  

mmooddaall  yyaanngg  ddiikkeelluuaarrkkaann  oolleehh  ppeerruussaahhaaaann  KKaarruunniiaa  aaddaallaahh  sseebbeessaarr  RRpp..  229900..665599..885544,,3366  

((1122  ppeerrsseenn)).. Rincian modal yang dikeluarkan Perusahaan susu Karunia ditunjukkan 

pada tabel 3 dibawah ini. 

  Tabel 3. Rincian modal Perusahaan Susu Karunia Selama 1 (Satu) Tahun 2007. 

Jenis Modal Nilai (Rp) Persentase (%) 
Modal tetap 
1. Tenak 
2. Kandang 
3. Gudang  
4. Peralatan 
5. Kendaraan 

Total modal tetap 

 
    980.000.000,00
    58.500.000,00

        30.000.000,00
        50.261.000,00
      120.000.000,00

    1.238.761,00

 
                                40,46 

2,415 
  1,238 
  2,075 

                                 4,95 
51,14 

Modal Kerja 
1. Gaji karyawan 

dan pekerja 
sawah 

2. Pakan 
3. Hijauan 
4. BBM 
5. Oli 
6. Telepon & Listrik 
7. Obat 
8. Pajak 
9. Lain lain  

Total Modal Kerja 

 
283.800.000,00

855.466.200,00
    2.101.428,00
16.800.000,00
  2.342.325,00

  14.250.000,00
     2.528.500,00

  1.500.000,00
4.616.000,00

1.183.404.453 

 
  11,72 

  
 

 35,32 
0,09 

  0,69 
  0,09 
  0,59 
  0,10 
  0,06 

                                   0,2 
48,86 

Total modal  2.422.165.453,00 100 
Bunga modal  290.659.854,36  

Sumber : Data Primer yang diolah 2007.  
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4.8.2. Biaya Produksi  

  Rasyaf (1996), menyatakan bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang 

dikeluarkan selama proses pemasaran berlangsung mulai produk lepas dari tangan 

peternak hingga diterima konsumen akhir. BBiiaayyaa  pprroodduukkssii  tteerrddiirrii  ddaarrii  bbiiaayyaa  tteettaapp  ddaann  

bbiiaayyaa  ttiiddaakk  tteettaapp..  BBiiaayyaa  tteettaapp  ppeerruussaahhaaaann  ““SSuussuu  SSaappii  KKaarruunniiaa””  tteerrddiirrii  ddaarrii  bbiiaayyaa  

ppeennyyuussuuttaann  tteerrnnaakk,,  ppeennyyuussuuttaann  kkaannddaanngg,,  ppeennyyuussuuttaann  kkeennddaarraaaann,,  ppeennyyuussuuttaann  gguuddaanngg,,  

ppeennyyuussuuttaann  ppeerraallaattaann,,  ggaajjii  kkaarryyaawwaann  tteettaapp,,  ppaajjaakk  ddaann  bbuunnggaa  mmooddaall..  BBiiaayyaa  ttiiddaakk  tteettaapp  

tteerrddiirrii  ddaarrii  bbiiaayyaa  uunnttuukk  ppaakkaann,,  BBBBMM,,  oollii,,  tteelleeppoonn  ddaann  lliissttrriikk,,  oobbaatt,,  kkeemmaassaann  ddaann  llaaiinn--

llaaiinn.. Biaya produksi perusahaan Karunia ditunjukkan pada tabel 4. 

Tabel 4. Biaya Produksi Perusahaan Karunia Selama 1 (Satu) Tahun 2007.  
Jenis Biaya Nilai (Rp) Persentase (%) 

Biaya Tetap 
Penyusutan Ternak 
Penyusutan Kandang 
Penyusutan Kendaraan 
Penyusutan Gudang  
Penyusutan Peralatan 
Gaji karyawan Tetap 
Pajak 
Bunga Modal 

Total Biaya Tetap 

 
12.366.666,67 
 1.460.000,00 
 2.550.000,00 
  1.200.000,00 
 2.300.300,00 

            283.800.000,00 
  1.500.000,00 

            290.659.854,36 
            595.836.821,03 

 
  0,76 
  0,09 
  0,16 
  0,07 
  0,14 
 17,46 
  0,09 
17,87 
36,64 

BBiiaayyaa  TTiiddaakk  TTeettaapp   
Pakan 
BBM 
Oli 
Telepon & Listrik 
Obat 
Kemasan 
Lain-lain  

Total Biaya Tidak Tetap 

 
              857.567.628,00 

   16.800.000,00 
     2.342.325,00 
   14.250.000,00 
     2.528.500,00 
 132.500.000,00 
     4.616.000,00 

           1.030.404.453,00 

 
 52,73 

              1,03 
  0,14 
  0,88 
  0,16 
  8,15 
  0,27 

  63,36 
Total biaya produksi            1.626.241.274,03 100 

Sumber : Data primer yang diolah 2007. 

 Jumlah pengeluaran perusahaan “Susu Sapi Karunia” untuk produksi susu 

segar sebesar Rp. 1.626.241.274,03. Tabel 4 menunjukkan bahwa pengeluaran 

terbesar pada perusahaan Karunia adalah pada pakan yaitu sebesar Rp. 



857.567.628,00 atau sekitar 52,73 persen. Pengeluaran terbesar setelah pakan adalah 

pengeluaran untuk bunga modal yang mencapai 17,87 persen kemudian disusul 

pengeluaran untuk gaji karyawan yang mencapai 17,46 persen.  

 

4.8.3. Penerimaan 

 Penerimaan perusahaan berasal dari penjualan produk susu yang merupakan 

penerimaan terbesar dari perusahaan dan penerimaan lain yang berasal dari penjualan 

ternak. Sesuai dengan pendapat Siregar (1990), yang menyatakan bahwa penjualan 

susu merupakan produk utama dalam usaha peternakan sapi perah disamping 

penjualan pedet, sapi afkir dan kotoran ternak. Besar kecilnya penerimaan perusahaan 

sangat tergantung dari jumlah susu yang diperoleh (Siregar, 1990). Besar penerimaan 

setiap saluran pada perusahaan Karunia ditunjukkan pada tabel 5. 

 Tabel 5. Penerimaan Perusahaan Karunia Selama 1 (Satu) Tahun 2007.  
Penerimaan Nilai (Rp) Persentase (%) 

Penerimaan dari susu 

penerimaan susu segar 

penerimaan susu olahan 

penjualan ternak 

penjualan pedet 

penjualan sapi afkir 

penjualan jantan 

 

302.116.650,00 

   2.077.911.350,00 

 

62.500.000,00 

      120.000.000,00 

50.500.000,00 

 

11,56 

79,52 

 

 2,39 

 4,6 

 1,93 

Total penerimaan     2613.028.000,00 100 

Sumber : Data Primer yang diolah 2007. 

Tabel diatas menunjukkan penerimaan perusahaan Karunia, dimana 

penerimaan terbesar perusahaan didapat dari penjualan susu dan penjualan ternak 

yaitu sebesar Rp. 2.613.028.000,00. Besarnya keuntungan yang diterima perusahaan 

sebesar  Rp.986.786.725,97. Nilai ini didapat dari selisih total penerimaan (TR) 
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sebesar Rp. 2.613.028.000,00 (tabel 5)  dengan total biaya (TC) yaitu sebesar Rp. 

1.626.241.274,03 (tabel 4). 

4.8.4. Penetapan Harga 

 HHaarrggaa  ssuussuu  sseeggaarr  ddiitteennttuukkaann  ddaarrii  ppiihhaakk  ppeerruussaahhaaaann..  HHaarrggaa  bbeellii  ssuussuu  uunnttuukk    

mmaassiinngg--mmaassiinngg  lleemmbbaaggaa  ppeemmaassaarraann  ttiiddaakk  ssaammaa,,  uunnttuukk  llooppeerr  hhaarrggaa  bbeellii  sseebbeessaarr  

RRpp..33..660000,,0000  ppeerr  lliitteerr  ddaann  ddiijjuuaall  sseebbeessaarr  RRpp..44..440000,,0000..  KKeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  ddiitteerriimmaa  llooppeerr  

ddiiddaappaatt  ddaarrii  kkoommiissii  ppeennjjuuaallaann  ssuussuu  sseeggaarr..  AAggeenn  hhaarrggaa  bbeellii  kkee  ppeerruussaahhaaaann  sseebbeessaarr        

RRpp..33..440000,,0000  ddeennggaann  hhaarrggaa  jjuuaall  kkeeppaaddaa  kkoonnssuummeenn  RRpp..33..880000,,0000,,  ddaarrii  hhaarrggaa  jjuuaall  tteerrsseebbuutt  

aaggeenn  mmeennddaappaattkkaann  kkeeuunnttuunnggaann  sseebbeessaarr  RRpp..440000,,0000..  HHaarrggaa  jjuuaall  uunnttuukk  kkoonnssuummeenn  

ddiitteettaappkkaann  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  ttiinnggggii,,  kkaarreennaa  ppiihhaakk  ppeerruussaahhaaaann  mmeemmppuunnyyaaii  ttaarrggeett  bbaahhwwaa  ssuussuu  

sseeggaarr  yyaanngg  ddiijjuuaall  ddaappaatt  mmaassuukk  kkee  mmaassyyaarraakkaatt  kkeellaass  bbaawwaahh,,  ddeennggaann  hhaarrggaa  RRpp..44..440000,,0000,,  

bbeerraarrttii  mmaassyyaarraakkaatt  kkeellaass  bbaawwaahh  ddaappaatt  mmeemmbbeellii  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  ddiissaammppiinngg  

hhaarrggaannyyaa  mmuurraahh  jjuuggaa  ddaappaatt  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  ggiizzii  mmaassyyaarraakkaatt..    HHaarrggaa  yyaanngg  

ddiitteettaappkkaann  oolleehh  ppeerruussaahhaaaann  ssaannggaatt  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeellii  mmaassyyaarraakkaatt  sseerrttaa  

jjuummllaahh  kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  ddiiddaappaatt  ppeerruussaahhaaaann..  

  

4.8.5. Rentabilitas  

 Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dalam persen (%). 

Perusahaan yang keuntungannya lebih tinggi tidak secara otomatis menyebabkan 

rentabilitas atau tingkat keuntungannya juga lebih tinggi (Nitisemito, 1982). 

 Tingkat rentabilitas mencerminkan kemampuan modal dalam menghasilkan 

keuntungan, maka dengan demikian tingkat rentabitas yang tinggi dapat merupakan 

pencerminan efisiensi yang tinggi pula. Mengukur efisiensi usaha dengan 

menggunakan rentabilitas merupakan cara yang bagus sebab suatu perusahaan akan 



sulit untuk dapat meningkatkan rentabilitasnya tanpa meningkatkan efisiensi usahanya 

(Nitisemito, 1982). 

 Tjiptoadinugroho (1989), menyatakan bahwa ada lima kriteria rentabilitas 

usaha, yaitu : 

1. Rentabilitas 1 – 25,5 persen kategori buruk 

2. Rentabilitas 26 – 50 persen kategori rendah 

3. Rentabilitas 51 – 75 persen kategori cukup 

4. Rentabilitas 76 – 100 persen kategori baik 

5. Rentabilitas >100 persen kategori baik sekali 

Besarnya angka rentabilitas perusahaan “Susu Sapi Karunia” ditunjukkan pada tabel 

6. 

Tabel 6. Rentabilitas Perusahaan Karunia Selama satu tahun 2007. 

Uraian Jumlah (Rp) Rentabilitas (%) 

Modal Perusahaan 2.422.165.453,00 

Laba Perusahaan 986.786.725,97 
40,74 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007.  

 Modal yang dikeluarkan perusahaan Karunia selama tahun 2007 adalah Rp. 

2.422.165.453,00. Laba yang diperoleh perusahaan Karunia adalah Rp 

986.786.725,97. Nilai ini didapat dari selisih total penerimaan (TR) sebesar Rp. 

2.613.028.000,00 dengan total biaya (TC) Rp. 1.626.241.274,03 Rentabilitas 

perusahaan Karunia selama satu periode adalah 40,74 persen. Menurut 

Tjiptoadinugroho (1989), rentabilitas 26-50 persen termasuk dalam kategori 

rentabilitas rendah, maka dari tabel diatas diketahui bahwa rentabilitas perusahaan 

Karunia rendah. Nitisemito (1984), menyatakan bahwa rentabilitas dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan kredit, apabila nilai rentabilitas diatas 
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bunga bank maka dapat dikatakan usaha tersebut menguntungkan. Angka rentabilitas 

yang dimiliki perusahaan yaitu sebesar 40,74 persen atau dapat dikatakan tingkat 

rentabilitas perusahaan “Susu Sapi Karunia” apabila dibandingkan dengan suku bunga 

deposito yaitu sebesar 12 persen tingkat rentabilitas perusahaan Karunia masih berada 

diatas suku bunga deposito, maka perusahaan Karunia dapat dikatakan layak atau 

menguntungkan (Nitisemito, 1984). 

 

4.8.6. Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu efisiensi operasional dan 

efisiensi harga. Efisiensi operasional menekankan kemampuan meminimumkan 

biaya-biaya dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Efisiensi harga ditekankan 

pada keterkaitan harga dalam mengalokasikan komoditi dari produsen ke konsumen 

yang disebabkan karena perubahan tempat, bentuk dan waktu yang melibatkan fungsi 

dalam kegiatan pemasaran (Tomek dan Robinson, 1981). 

Hanifiah dan Saefuddin (1986) mengemukakan bahwa perusahaan 

menganggap suatu sistem pemasaran efisien apabila penjualan produknya dapat 

mendatangkan keuntungan tinggi dari usaha tersebut, sebaliknya konsumen 

menganggap sistem efisien apabila konsumen mendapatkan barang yang diinginkan 

dengan harga lebih rendah. Teori pemasaran menurut Yuniarti (2002) menyatakan 

bahwa hasil pertanian ditinjau dari bagian harga yang diterima petani produsen 

dikatakan efisien apabila harga jual produsen >40 persen dari harga ditingkat 

konsumen. Parameter yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran selama 

pelaksanaan penelitian adalah analisis margin pemasaran, share harga yang diterima 

produsen, share keuntungan per biaya dan analisa efisiensi pemasaran melalui 

pendekatan total biaya pemasaran per nilai produk yang dipasarkan. 
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4.8.6.1. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share Harga yang Diterima 
jProdusen. 

 
Share harga yang diterima produsen merupakan bagian harga yang diterima 

oleh produsen terhadap harga yang diterima oleh lembaga-lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam pemasaran. Pendekatan ini juga dapat dijadikan faktor untuk melihat 

efisiensi dari jalur pemasaran susu segar.  

Tabel 7. Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Share Harga yang Diterima 
Produsen 

Lembaga 
pemasaran 

Biaya 
 (Rp/lt) 

Share harga ditingkat Produsen 
(%) 

Produsen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 
Loper 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 

 
 

3.374,4 
225,6 
3.600 

 
3.600 
267,18 
532,82 
4.400 

 
 
 
 
 

81,81 

Produsen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 
Agen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 

 
 

3.374,4 
25,6 
3.400 

 
3.400 
375,4 
24,6 
3.800 

 
 
 
 
 

89,47 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2007. 

Tabel 7 di atas ini menunjukkan bahwa share harga yang diterima produsen 

untuk saluran pemasaran I adalah 100 persen, hal ini dikarenakan harga jual susu 

segar ditingkat produsen sama dengan harga beli yang diterima konsumen. Share 

harga yang diterima produsen pada saluran pemasaran II sebesar 81,81 persen. 
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Saluran pemasaran III terbentuk share harga yang diterima produsen sebesar 89,47 

persen. Besarnya share harga yang diterima produsen pada tiap saluran pemasaran 

ditunjukkan pada   tabel 7. 

Nilai share harga yang diterima produsen pada ketiga saluran pemasaran 

diatas 40 persen, hal ini menunjukkan bahwa ketiga saluran pemasaran tersebut 

efisien, hal ini sesuai dengan pendapat Nuryati (2000) yang menyatakan bahwa hasil 

pertanian ditinjau dari bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien 

apabila harga jual petani produsen > 40 persen dari harga di tingkat konsumen. 

 

4.8.6.2. Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Margin Pemasaran 

Margin pemasaran adalah selisih antara harga ditingkat produsen dengan 

harga ditingkat konsumen atau merupakan  jumlah biaya pemasaran dengan 

keuntungan yang diharapkan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Sudiyono 

(2001), menyatakan bahwa perubahan margin pemasaran dipengaruhi oleh biaya 

pemasaran, tingkat keuntungan, jumlah permintaan, penawaran harga dan struktur, 

perilaku dan penampilan pasar. Analisa margin pemasaran ditunjukkan pada tabel 8. 

Marketing margin terdiri dari komponen-komponen seperti laba yang diterima 

oleh pedagang dan biaya pemasaran. Jumlah biaya yang dikeluarkan pada pemasaran 

sangat menetukan besar kecilnya marketing margin. Margin pemasaran adalah selisih 

antara harga yang dibayarkan dengan harga yang diterima oleh produsen (Kohls dan 

Uhl ,1980). Menurut Wisaptiningsih, Noegroho dan Fanani (1991), menyatakan 

bahwa marketing margin merupakan harga dari semua jasa-jasa pemasaran yang 

diterima oleh perusahaan didalam menyelenggarakan fungsi dari kegiatan. Nitisemito 

(1982), mengemukakan bahwa jalur pemasaran yang panjang akan menyebabkan 
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terbentuknya margin pemasaran yang tinggi, karena selisih harga yang tinggi 

ditingkat pedagang perantara. 

Tabel 8. Analisis Margin Pemasaran Tiap Saluran Pemasaran. 
Distribusi margin 

 Lembaga 
pemasaran 

Biaya 
(Rp/lt) Rp/lt % 

Produsen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 
Loper 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 

 
 

3.374,4 
225,6 
3.600 

 
3.600 
267,18 
532,82 
4.400 

 
 
 
 
 
               800 

 
 
 
 
 

100 
 

33,39 
66.61 

  800 100 
Produsen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 
Agen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 

 
 

3.374,4 
25,6 
3.400 

 
3.400 
375,4 
24,6 
3.800 

 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 

100 
 

93,85 
6,15 

 
  400 100 

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2007. 

Margin pada saluran pemasaran I tidak ada hal ini disebabkan karena saluran 

ini merupakan saluran langsung (Direct marketing channel) atau saluran bertaraf nol 

(zero level) yaitu produk langsung dijual produsen ke konsumen sehingga harga yang 

ditetapkan produsen sama dengan harga yang diterima konsumen. Margin pemasaran 

yang terbesar adalah pada saluran pemasaran ke II yaitu sebesar Rp.800,00 dengan 

presentase margin biaya pemasaran sebesar 33,39 persen dan distribusi margin untuk 

keuntungan pemasaran sebesar 66,61 persen, hal ini disebabkan karena pada lembaga 

pemasaran loper, produk susu segar dipasarkan dengan cara berkeliling sehingga 

produk lebih mudah dipromosikan dan didapatkan konsumen. 
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Margin pemasaran yang terbentuk dari saluran pemasaran ke II (loper) sebesar 

Rp. 800,00 dengan presentase margin biaya pemasaran sebesar 33,39 persen dan 

distribusi margin untuk keuntungan pemasaran sebesar 66,61 persen. Margin yang 

terbentuk dari lembaga pemasaran III (Agen) yaitu sebesar Rp.400,00 dengan 

presentase margin biaya pemasaran sebesar 93,85 persen dan distribusi margin untuk 

keuntungan pemasaran sebesar 6,15 persen. Rendahnya margin yang terbentuk dari 

saluran III ini disebabkan karena harga jual perusahaan yang rendah dan tingginya 

biaya pemasaran sehingga dapat dikatakan pemasaran dari saluran ini tidak efisien 

jika dilihat dari pendekatan  margin pemasaran.  

 

4.8.6.3. Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Share Keuntungan dan Biaya 
Lembaga Pemasaran. 

 
Analisa lain yang dapat menggambarkan efisiensi saluran pemasaran selain 

ditinjau dari analisa margin pemasaran adalah analisa share keuntungan per biaya 

masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran susu segar. 

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan 

dalam upaya memperoleh tingkat keuntungan yang diinginkan oleh setiap lembaga 

pemasaran. Tingkat share keuntungan dan share keuntungan lembaga pemasaran 

perusahaan Karunia dapat dilihat pada tabel 9.     

 Tabel di atas menunjukkan besarnya share keuntungan dan share biaya 

masing-masing saluran pemasaran adalah berbeda. Saluran pertama yang merupakan 

saluran langsung (Direct marketing) sehingga share keuntungan dan share biaya tidak 

terbentuk, hal ini disebabkan karena pada saluran I harga jual tingkat produsen sama 

dengan  harga ditingkat konsumen akhir. Saluran II terbentuk share keuntungan 

sebesar 66,61 persen dan share biaya sebesar 33,39 persen sehingga share keuntungan 

per share biaya yang terbentuk sebesar 1,99.  Saluran III atau saluran pemasaran susu 
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segar yang melalui agen terbentuk share keuntungan sebesar 6,15 persen dan share 

biaya sebesar 93,85 persen sehingga share keuntungan per share biaya yang terbentuk 

sebesar 0,06. 

Tabel 9. Share Keuntungan dan Biaya Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran Biaya 
(Rp/lt) 

Share 
keuntungan 

(%) 

Share 
biaya    
(%) 

Share 
keuntungan 
per biaya  

 
Produsen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 
Loper 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 

 
 

3.374,4 
225,6 
3.600 

 
3.600 
267,18 
532,82 
4.400 

 
 
 

 
 
 
 
 

66,61 

 
 

 
 
 
 

33,39 

 
 
 

 
 
 
 

1,99 

 
Produsen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 
Agen 
Harga beli 
Biaya pemasaran 
Keuntungan 
Harga jual 

 
 

3.374,4 
25,6 
3.400 

 
3.400 
375,4 
24,6 
3.800 

 
 
 
 
 
 
 

6,15 

 
 
 
 
 

 
93,85 

 
 
 
 
 
 
 

0,06 

Sumber : Data Primer Yang Diolah,  2007. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran tabel diatas adalah bahwa 

efisiensi dengan pendekatan share keuntungan dan share biaya dikatakan efisien jika 

selisih antara share keuntungan dan share biaya yang terbentuk pada tiap saluran 

tidak terlalu besar atau merata. Wedastra (1999), menyatakan bahwa efisiensi 

pemasaran adalah kemampuan dari produsen beserta mata rantai atau lembaga 

pemasarannya dalam menyampaikan hasil produksi atau bahan baku kepada 

konsumen dengan harga yang wajar tanpa mengorbankan berbagai pihak yang terlibat 

dalam rantai pemasaran. 
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  Tabel 9 menunjukkan share keuntungan per share biaya yang terbesar terjadi 

pada saluran pemasaran II yaitu 1,99. Saluran II adalah saluran pemasaran yang 

paling efisien karena selisih antara share keuntungan dan share biaya tidak terlalu 

besar (merata) yaitu 66,61 persen untuk share keuntungan dan 33,39 persen untuk 

share biaya. Saluran pemasaran III merupakan saluran yang tidak efisien menurut 

pendekatan ini, hal ini disebabkan karena selisih antara share keuntungan dan share 

biaya tidak merata yaitu sebesar 6,15 persen untuk share keuntungan dan 93,85 

persen untuk share biaya. 

 

4.8.6.4. Analisa Efisiensi Pemasaran Melalui Pendekatan Total Biaya Pemasaran 
Per Nilai Produk Yang Dipasarkan 

 
Pendekatan perbandingan antara biaya pemasaran dengan total nilai produksi 

yang dipasarkan dapat pula digunakan untuk menganalisa efisiensi pemasaran. 

Analisa efisiensi pemasaran melalui pendekatan total biaya pemasaran per nilai 

produk yang dipasarkan, Bagi negara-negara berkembang, setiap ada penambahan 

biaya pemasaran akibat dari penambahan jasa belum tentu mencerminkan peningkatan 

nialai produk yang dipasarkan, sedangkan bagi negara-negara maju kemungkinan 

komoditi yang dipasarkan menunjukkan marketable surplus. Besarnya nilai efisiensi 

pemasaran melalui pendekatan total biaya pemasaran per nilai produk yang 

dipasarkan ditunjukkan pada tabel 10. 

Tabel 10. Analisa Efisiensi Pemasaran Melalui Pendekatan Total Biaya 
Pemasaran Per Nilai Produk Yang Dipasarkan. 

Saluran pemasaran 
Total biaya 

Pemasaran (Rp) 

Total nilai 

produk (Rp) 

Efisiensi 

pemasaran 

Saluran pemasaran I 

Saluran pemasaran II 

Saluran pemasaran III 

8.030.000 

      11.900.000 

      18.050.860 

50.678.100 

     64.958.200 

     14.168.700     

0,15 

0,18 

1,27 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2007. 
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Tabel diatas menunjukkan besarnya nilai efisiensi pemasaran melalui 

pendekatan total biaya pemasaran per nilai produk yang dipasarkan. Saluran I 

didapatkan nilai efisiensi pemasaran sebesar 0,15, saluaran II sebesar 0,18, saluran III 

sebesar 1,27. 

Data diatas menunjukkan bahwa nilai efisiensi pemasaran tiap – tiap lembaga 

pemasaran adalah berbeda. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai efisiensi saluran I 

dan saluran II adalah efisien dengan menggunakan pendekatan total biaya pemasaran 

per nilai produk yang dipasarkan, hal ini disebabkan karena nilai efiisiensi yang 

dihasilkan kurang dari 1. Kristanto (1986), menyatakan bahwa pengevaluasian hasil 

analisis dari perhitungan di atas dengan memperhatikan selisih dari total biaya 

pemasaran dengan total nilai produksi yang dipasarkan, yaitu : 

1. Eps < 1, sistem pemasaran adalah efisien  

2. Eps≥ 1,  sistem pemasaran tidak efisien.  

 

 

.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. jalur pemasaran pada perusahaan Karunia terdiri dari : 

a. Produsen          konsumen 

b. Produsen          loper         konsumen 

c. Produsen          agen          konsumen 

d. Produsen          agen          loper       konsumen 

2. analisa pendistibusian produk 

a.     margin pemasaran 

Margin pemasaran yang terbentuk dari saluran pemasaran ke II (loper) 

sebesar Rp. 800,00 dengan presentase margin biaya pemasaran sebesar 

33,39 persen dan distribusi margin untuk keuntungan pemasaran sebesar 

66,61 persen. Margin pada saluran pemasaran ke III sebesar Rp.400,00 

dengan presentase margin biaya pemasaran sebesar 93,85 persen dan 

distribusi margin untuk keuntungan pemasaran sebesar 6,15 persen. Analisis 

margin pemasaran menunjukkan bahwa saluran I dan II efisien, jika 

dianalisa menggunakan margin pemasaran, sedangkan untuk saluran III jika 

dilihat dari pendekatan  margin pemasaran tergolong tidak efisien.  

b. Harga yang Diterima Produsen 

Share harga yang diterima produsen pada saluran pemasaran II sebesar 

81,81 persen. Saluran pemasaran III terbentuk share harga yang diterima 

produsen sebesar 89,47 persen. Nilai share harga yang diterima produsen 

menunjukkan bahwa ketiga saluran pemasaran tersebut efisien. 
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c.    share keuntungan per biaya 

share keuntungan per share biaya yang terbesar terjadi pada saluran 

pemasaran II yaitu 1,99, saluran III share keuntungan per share biaya yang 

terbentuk sebesar 0,06. Saluran pemasaran III merupakan saluran yang tidak 

efisien menurut pendekatan ini, hal ini disebabkan karena tidak meratanya 

share keuntungan dan share biaya yaitu sebesar 6,15 persen untuk share 

keuntungan dan 93,85 persen untuk share biaya. 

55..22..  SSaarraann  

11..  UUnnttuukk  mmeemmppeerrlluuaass  ppeemmaassaarraann  ssuussuu  sseeggaarr  ddaann  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennjjuuaallaann  

pprroodduukk  ssuussuu  sseeggaarr,,  hheennddaakknnyyaa  ssuuaattuu  ppeerruussaahhaaaann  sseellaalluu  mmeennggaaddaakkaann  pprroommoossii  

bbaaiikk  ddii  ddaallaamm  kkoottaa  mmaauuppuunn  ddiilluuaarr  kkoottaa,,sseehhiinnggggaa  ddaayyaa  ttaarriikk  kkoonnssuummeenn  tteerrhhaaddaapp  

pprroodduukk  ssuussuu  sseeggaarr  ttiinnggggii  yyaanngg  aakkhhiirrnnyyaa  ddaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeennjjuuaallaann  ddaarrii  

pprroodduukk  ssuussuu  sseeggaarr..  

22..  PPeerruussaahhaaaann  ppeerruussaahhaaaann  mmeemmppeerrbbaannyyaakk  ppeennjjuuaallaann  ppaaddaa  ssaalluurraann  II  ddaann  IIII,,  kkaarreennaa  

kkeedduuaa  ssaalluurraann  iinnii  mmeerruuppaakkaann  ssaalluurraann  yyaanngg  ppaalliinngg  eeffiissiieenn  ddaallaamm  ppeemmaassaarraann  

ssuussuu  sseeggaarr..  
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Lampiran 1. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Susu. 

No Isi Susu (cc) Kebersihan Berat Jenis Lemak BKTL Alkohol 
1. 

2. 

3. 

500 

500 

500 

Bersih 

bersih 

bersih 

1,0280 

1,0285 

1,0280 

3,1 

3,2 

3,1 

8,16 

8,25 

8,22 

negatif 

negatif 

negatif 

Sumber : SK Dinas Kehewanan No. 524.10/259/418.43/2003. 

 

Lampiran 2. Perhitungan penyusutan ternak, kandang, gudang dan kendaraan 

No. Materi Jml Harga awal 

(Rp) 

Harga akhir 

(Rp) 

Umur 

Teknis 

(tahun) 

Penyusutan 

(Rp/tahun) 

Penyusutan 

(Rp/bulan) 

1. TERNAK 

Induk 

Pejantan 

TOTAL 

 

160 

17 

 

 

7.000.000,00 

10.000.000,00 

 

6.000.000,00 

8.500.000,00 

 

15 

15 

 

10.666.666,67 

1.700.000,00 

12.366.666,67 

 

888.888,89 

141.666,67 

1.030.555,56 

2. KANDANG  58.500.000. 22.000.000 25 1.460.000,00 12.666,67 

3. GUDANG  30.000.000  25 1.200.000,00 100.000,00 

4. KENDARAAN 

Chevrolet 

Mobil L300 

Truk Diesel 

 

TOTAL 

 

1 

2 

1 

 

 

 

20.000.000,00 

80.000.000,00 

20.000.000 

 

15.000.000,00 

40.000.000,000 

14.000.000 

 

20 

20 

20 

 

250.000,00 

2.000.000,00 

300.000,00 

 

20.833,33 

166.666,67 

25.000,00 

 

212.500,00 

SSuummbbeerr  ::  DDaattaa  pprriimmeerr  ddiioollaahh,,  22000077  

 

Lampiran 3. Jumlah Total Produksi Susu 

Bulan Total produksi (liter) 
Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

40.215 
40.118,25 
40.034,95      
40.056 
40.111 
40.493  
40.037      
40.960 
39.994,25 
39.934,5 
39.875 
40.105,75 

Total   481.934,7 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007 
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Lampiran 4. Total  penjualan Susu Segar Saluran I 

Bulan Total penjualan 
(lt) Total  penjualan (Rp) 

Januari 

Februari   

Maret 

April    

Mei   

Juni 

Juli   

Agustus 

September 

Oktober    

November  

Desember  

            952 

            886.25 

         1.011 

            991,75 

            961,25 

         1.001 

         1.051,5 

         1.053,25 

            980,5 

            860 

            844,25 

            925,75 

4.188.800 

3.899.500 

4.448.400 

4.363.700 

4.229.500 

4.404.400 

4.626.600 

4.314.300 

3.784.000 

3.714.700 

4.070.000 

12.063.000 

        11.517,75            50.678.100 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007. 

 
 

Lampiran 5. Biaya Pemasaran Saluran I 

No Uraian Biaya (Rp) Biaya (Rp/Lt) 
Persen 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Tenaga Kerja 

Listrik dan telepon 

Transportasi 

Kemasan 

4.200.000,00 

   350.000,00 

1.080.000,00 

3.000.000,00 

346,65 

  30,39 

  93,80 

260,46 

47,4 

   4,15 

12,82 

35,61 

 Jumlah 8.630.000,00 731,3 100 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007. 
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Lampiran 6. Total Penjualan Susu Segar Saluran II. 

Bulan 
Total penjualan 

(lt) 

Penjualan 

ditingkat 

Produsen (Rp) 

Penjualan ditingkat 

Loper (Rp) 

Januari 

Februari   

Maret 

April    

Mei   

Juni 

Juli   

Agustus 

September 

Oktober    

November  

Desember  

            3.036 

            3.342,5 

            3.479,75 

            3.860,25 

            4.001,75 

            4.036,25 

            3.993,5 

            3.780 

            3.708,75 

            4.025,75 

            3.668,25 

            3.604,25 

10.929.600,00 

12.033.000,00 

12.527.100,00 

13.896.900,00 

14.406.300,00 

14.160.600,00 

13.608.000,00 

13.351.500,00 

14.492.700,00 

13.205.700,00 

12.975.300,00 

13.004.600,00 

13.358.400,00 

14.707.000,00 

15.310.900,00 

16.985.100,00 

17.607.700,00 

17.759.500,00 

17.571.400,00 

      16.632.000,00 

16.632.000,00 

17.713.300,00 

16.140.300,00 

15.858.700,00 

            44.537    131.004.600,00      195.962.800,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007 

 

Lampiran 7. Biaya Pemasaran Saluran II 

No Uraian Biaya (Rp) Biaya (Rp/Lt) 
Persen 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Tenaga Kerja 

Listrik dan telepon 

Transportasi 

Kemasan 

4.200.000,00 

  500.000,00 

2.700.000,00 

4.500.000,00 

94,30 

11,23 

60,62 

101,03 

   35,3 

4,20 

22,68 

37,81 

 Jumlah 11.900.000,00 267,18    100 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007. 
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Lampiran 8. Total Penjualan Susu Segar Saluran III. 

Bulan 
Total penjualan 

(lt) 

Penjualan 

ditingkat 

Produsen (Rp) 

Penjualan ditingkat 

Agen 

(Rp) 

Januari 

Februari   

Maret 

April    

Mei   

Juni 

Juli   

Agustus 

September 

Oktober    

November  

Desember  

            2.783 

            2.631,5 

            2.579 

            3.502 

            3.262 

            3.361,5 

            3.081,75 

            3.200,75 

            2.835,5 

            2.692,5 

            2.726,75 

            2.765,5 

9.462.200,00

8.947.100,00

8.768.600,00

11.906.800,00

11.090.800,00

11.429.100,00

10.477.950,00

10.882.550,00

9.640.700,00

9.154.500,00

9.270.850,00

9.402.700,00

10.575.400,00 

9.999.700,00 

9.800.200,00 

13.307.600,00 

12.395.600,00 

12.773.700,00 

11.710.650,00 

12.162.850,00 

10.774.900,00 

10.231.500,00 

10.361.650,00 

10.508.900,00 

            35.421,75       12.0433.950         134.602.650,00 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007 

Lampiran 9. Biaya Pemasaran Saluran III 

No Uraian Biaya (Rp) Biaya (Rp/Lt) 
Persen 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Tenaga Kerja 

Transportasi 

Listrik dan Telepon 

Kemasan 

5.400.000,00

3.800.000,00

600.860,00

3.500.000,00

152,4 

107,3 

  16,9 

    98,81 

40,6 

28,6 

4,5 

26,3 

 Jumlah 18.050.860,00          375,4    100 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007. 
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Lampiran 10. Analisa Margin Pemasaran, Share Harga Ditingkat Produsen, 
Share Keuntungan per Biaya Pada Saluran Pemasaran II. 

Lembaga 
pemasaran 

Biaya 
(Rp/lt) 

Distribusi 
margin 

 

Share 
harga 

ditingkat 
produsen 

(%) 

Share 
keuntungan 

Share 
biaya 

Share 
Keuntungan 

per Biaya 

  Rp/lt %     
Produsen 

Harga beli 

Biaya 

pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

Loper 

Harga beli 

Biaya 

pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

 

 

3.374,4 

 

  225,6 

3.600 

 

3.600 

  267,18 

 

  532,82 

  4.400 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

 

100 

 

33,39 

 

66,61 

 

 

 

 

 

 

 

81,81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66.61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,99 

 

  800 100     
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007. 

Contoh perhitungan : 

Margin Pemasaran (Saluran Pemasaran Ke II) 

Mp = Pr – Pf 

      = Rp 4400,00 – Rp 3600 

      = Rp 800,00 

 
Share Harga Ditingkat Produsen (Saluran Pemasaran ke II) 
                         Pf                                                                             

SPf =        x 100% 
            Pr  
 
                        3600                                                                             

SPf =              x 100% 
            4400  

        =   81,81% 
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Lampiran 11. Analisa Margin Pemasaran, Share Harga Ditingkat Produsen, 
Share Keuntungan per Biaya Pada Saluran Pemasaran III. 

Lembaga 
pemasaran 

Biaya 
(Rp/lt) 

Distribusi 
margin 

 

Share 
harga 

ditingkat 
produsen 

(%) 

Share 
keuntungan 

Share 
biaya 

Share 
keuntungan 

per biaya 

  Rp/lt %     
Produsen 

Harga beli 

Biaya 

pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

Agen 

Harga beli 

Biaya 

pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

 

 

3.374.4 

 

  25,6 

3.400 

 

3.400 

  375,4 

 

24,6 

  3.800 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

100 

 

93,85 

 

6,15 

 

 

 

 

 

 

 

89,47 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 

 

  400 100     

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007. 

Contoh Perhitungan : 

Share Keuntungan (Saluran Pemasaran III) 

 Ski = (Ki) / (Pr – Pf) x 100% 

       = 24,6 / (Rp 3800,00 – Rp 3400,00) x 100% 

       = 6,15% 

Share Biaya ( Saluran Pemasaran III) 
                        ( Bi )                                                                     

Sbi =                 X 100%                                        

              (Pr-Pf )         
       
                         ( 375,4 )                                                                    

Sbi =                           X 100% 

              (3800-3400 )   

Sbi =   93,85%              
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Lampiran 12. Analisa Efisiensi Pemasaran Melalui Pendekatan Total Biaya 
Pemasaran per Nilai Produk yang Dipasarkan. 

Saluran pemasaran Total biaya 
Pemasaran (Rp) 

Total nilai 
produk (Rp) 

Efisiensi 
pemasaran 

Saluran pemasaran I 

Saluran pemasaran II 

Saluran pemasaran III 

8.030.000 

   11.900.000 

 18.050.860  

50.678.100 

  64.958.200 

  14.168.700    

0,15 

0,18 

1,27 

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2007. 

Contoh Perhitungan : 

Efisiensi Pemasaran Melalui Pendekatan Total Biaya Pemasaran per Nilai Produk 

yang Dipasarkan  

                              TBP                                                                   
Eps  =   

          TNP 
 
Saluran Pemasaran I : 
 

     8.030.000                                                                   
Eps  =   

    50.678.100 
            Eps  =  0,15 

Saluran Pemasaran II : 
 

     11.900.000                                                                   
Eps  =   

    64.958.200 
            Eps  =  0,18 

Saluran Pemasaran III : 

     18.050.860                                                                   
Eps  =   

    14.168.700 
            Eps  =  1,27 
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Lampiran 13. Pola Distribusi Lembaga Tata Niaga Perusahaan Susu Sapi 
Karunia 

 

Perusahaan 

Loper 

Agen 

Loper 

Konsumen 
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