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MARKETING ANALYSIS OF SMALL AND LARGE 

BROILER FARMING ON “SINAR SARANA SENTOSA” 

PARTNERSHIP SCHEME AT MALANG REGENCY 

Juwita Ayu Amalia
1)

, Hari Dwi Utami
2)

, and Bambang Ali 

Nugroho
3)

. 

ABSTRACT 

This research was conducted at broiler farms member 

of  “Sinar Sarana Sentosa” partnership scheme Malang from 

March
 
until April 2013. The purpose of these research was to 

determine of marketing channel, marketing margin, marketing 

efficiency, share profit and structure conduct and performance 

analysis. This research applied a case study method. Data were 

collected by observation and interview to small and large 

farmer and broiler traders. Results showed that the partnership 

scheme has three marketing channel i.e. : 1) farmers to broiler 

traders to small slaughterers to retailers to consumers, 2) 

farmer to broiler traders to small slaughterers to consumers, 3) 

farmer to chicken carcass traders to consumer. The first 

marketing channel has a highest (Rp. 7,500/kg) marketing 

margin than others. While the third marketing channel 

indicated a highest (69,4%) marketing efficiency. Structure 

Conduct Performance (SCP) analysis of “Sinar Sarana 

Sentosa” partnership scheme was efficient as a huge number 

(34%) of profit received by chicken carcass traders 

Keywords : Marketing margin, marketing efficiency, share 

profit, SCP analysis, broiler farming partnership 
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ANALISIS PEMASARAN USAHA AYAM BROILER 

SKALA KECIL DAN BESAR PADA POLA 

KEMITRAAN PT SINAR SARANA SENTOSA 

MALANG 

 

Juwita Ayu Amalia, Hari Dwi Utami dan Bambang Ali 

Nugroho 

 

RINGKASAN 

Salah satu wujud pembangunan yang telah 

dilakukan pemerintah adalah pembangunan di bidang 

peternakan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup 

peternak dan menjamin ketersediaan protein hewani bagi 

masyarakat. Pemeliharaan usaha ayam broiler telah menyebar 

dan berkembang, hal ini disebabkan adanya perbaikan 

teknologi pengelolaan ayam broiler yang bagus dan untuk 

memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup maupun memperbesar 

usahanya.  

Penelitian dilakukan di peternakan ayam broiler 

anggota kemitraan PT Sinar Sarana Sentosa Malang pada 

bulan Maret 2013 sampai April 2013. Tujuan dari penelitian in 

adalah untuk mengetahui lembaga-lembaga dan saluran 

pemasaran ayam broiler, mengetahui efisiensi pemasaran yang 

dilihat dari margin pemasaran, efisiensi pemasaran yang 

diterima peternak, share keuntungan atau pembagian 

keuntungan dari setiap pedagang yang berperan serta untuk 

mengetahui analisis kinerja jalur pemasaran yang ada di PT. 

Sinar Sarana Sentosa Malang. 
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Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan dengan obervasi dan interview 

kepada peternak skala kecil, peternak skala besar dan 

pedagang yang berperan dalam pemasaran ayam broiler. 

Variabel pengamatan yang dilakukan adalah efisiensi usaha 

pemasaran dengan menggunakan pendekatan Structure 

Conduct and Performance (SCP) juga terdapat saluran 

pemasaran, margin pemasaran, share keuntungan dan efisiensi 

pemasaran yang diterima peternak. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga jenis 

saluran pemasaran yaitu saluran I : Peternak – Pedagang besar 

A – Pedagang kecil I – Pedagang pengecer – Konsumen 

dengan jumlah margin sebesar Rp. 7.500 per kg. Saluran II : 

Peternak – Pedagang besar B – Pedagang kecil II – Konsumen 

dengan jumlah margin sebesar Rp. 6.500 per kg. Saluran III : 

Peternak – Pedagang besar karkas ayam – Konsumen dengan 

jumlah margin Rp. 5.500 per kg. Efisiensi pemasaran tertinggi 

yang diterima oleh peternak terdapat pada saluran ketiga yakni 

sebesar 69,4%. Share keuntungan tertinggi terdapat pada 

pedagang karkas ayam sebesar 92,9% dan share keuntungan 

terendah terdapat pada pedagang pengecer sebesar 647,5%. 

Analisis kinerja jalur pemasaran (structure, conduct, 

performance) pada PT. Sinar Sarana Sentosa Malang dapat 

dikatakan efisien. 

Kesimpulan dari penelitan ini berdasarkan share 

keuntungan yang diterima oleh tiap pedagang adalah efisiensi 

pemasaran dapat dikatakan kurang efisien, hal ini dikarenakan 

share keuntungan yang terbentuk di setiap lembaga tidak 

terbentuk merata. Berdasarkan analisa kinerja jalur pemasaran 

(SCP) dapat disimpulkan bahwa analisa struktur, perilaku dan 

penampilan pasar dari pemasaran PT Sinar Sarana Sentosa 

Malang efisien. Saran yang dapat diberikan adalah agar setiap 

pedagang perlu adanya koordinasi tentang penentuan harga 

ayam dipasaran, agar perbedaan harga ayam disetiap pedagang 
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tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada kinerja jalur 

pemasaran PT. Sinar Sarana Sentosa Malang dapat 

dipertahankan atau ditingkatkan agar mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menyongsong era tinggal landas pembangunan 

nasional, pemerintah melakukan kegiatan pembangunan di 

segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat 

sejahtera yang meliputi seluruh lapisan, baik di perkotaan 

maupun di pedesaan, dengan melalui peningkatan pendapatan. 

Salah satu wujud  pembangunan yang telah dilakukan 

pemerintah adalah pembangunan di bidang peternakan yang 

merupakan salah satu bagian dari pembangunan pertanian 

secara keseluruhan dengan tujuan untuk memperbaiki taraf 

hidup peternak, memperluas kesempatan kerja dan menjamin 

ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.  

Mengacu pada tujuan di atas, pemerintah telah 

berupaya menjalankan perannya sebagai alat pengendali 

pembangunan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan di 

bidang peternakan. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan 

tentang restrukturisasi dan upaya stabilisasi usaha serta 

pengaturan sistem kerjasama antara peternak rakyat dengan 

perusahaan peternakan. Kebijakan yang mengatur tentang 

kerjasama antara peternak rakyat dengan perusahaan 

peternakan, diantaranya adalah Surat Keputusan Menteri 

Pertanian No. 362/Kpts/TN.120/5/1990 dan Keppres No 

22/1990 yang mengatur bidang investasi dan pemberian 

peluang bagi perusahaan peternakan untuk melakukan usaha di 

segmen budidaya dengan syarat harus bekerjasama dengan 

peternakan rakyat. Selain itu dikeluarkan juga SK Mentan 
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No.472/Kpts/TN.330/6/1996 tentang pembinaan usaha 

peternakan ayam ras yang memuat tentang petunjuk 

pelaksanaan sistem kerjasama melalui pola kemitraan usaha 

ayam ras (Anonimous, 1997).  

Pertumbuhan produksi ayam ras pedaging pada tahun 

2005 – 2006 adalah sebesar 10,55 persen dan pada tahun 2006 

- 2007 sebesar 6,64 persen. Kontribusi ayam ras pedaging 

terhadap produksi daging di Indonesia sejak tahun 2005 

hingga 2007 selalu mendominasi. Produksi ayam  ras pedaging 

pada tahun 2005 sebesar 44,5 persen dan tahun 2006 mencapai 

43,5 persen, kemudian diikuti daging dari jenis sapi potong 

dan ayam buras. Produksi ayam ras pedaging yang cukup 

besar menggambarkan ketersediaan pasar dan pertumbuhan 

tingkat konsumsi terhadap komoditas tersebut. (Prasetyo,2008) 

Usaha peternakan unggas di Indonesia semakin 

berkembang, hal ini tercermin dari posisinya sebagai usaha 

yang handal, karena memberikan sumbangan terhadap 

peningkatan pendapatan, lapangan pekerjaan, pemenuhan 

kebutuhan gizi masyarakat dan penopang sektor industri. 

Sumber daya yang terbatas pada usaha peternakan unggas 

menjadi andalan dan pilihan sebagai penopang perekonomian 

rumah tangga. 

Salah satu faktor pendukung berhasilnya suatu usaha 

peternakan ayam broiler tersebut adalah pemasaran yang 

dilaksanakan dengan baik. Menurut Gitosudarmo (2008) 

pemasaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang 

mengusahakan agar produk yang dipasarkan itu dapat diterima 

dan disenangi pasar. Produk yang dipasarkan itu apabila 

didesain dengan baik dan disertai dengan penetapan harga, 
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maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah 

menyalurkan barang-barang tersebut agar dapat sampai ke 

tangan konsumen secara tepat dan cepat.  

Perbedaan biaya pemasaran pada produsen maupun 

lembaga pemasaran menyebabkan perbedaan harga pada 

masing-masing tingkatan lembaga pemasaran dan 

menghasilkan harga akhir yang akan dibayar oleh konsumen. 

Besarnya biaya yang ditanggung akan menentukan harga yang 

seimbang pada produsen, lembaga pemasaran dan konsumen, 

sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan yang layak 

dalam menjalankan usaha maupun mendapatkan produk yang 

diinginkan. 

Dalam suatu perusahaan besar dengan tingkat 

pemasaran yang telah meluas, tentunya membutuhkan suatu 

kemitraan dalam usahanya. Dengan membuat suatu jalinan 

kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang 

dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling 

menguntungkan. Kerjasama tersebut tersirat adanya satu 

pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terlihat karena 

pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai 

kelemahan dan kelebihan, sehingga akan saling melengkapi 

antara kedua belah pihak yang bekerjasama.  

Dalam hal ini, PT Sinar Sarana Sentosa sebagai 

perusahan kemitraan ayam broiler, harus dapat menjaga 

kualitas dagingnya dengan selalu memperhatikan manajemen 

penanganan mulai dari pengadaan bibit hingga tersampainya 

produk kepada konsumen. Dalam penjualan ayam broiler 

harus memperhatikan kepuasan konsumen dan kebutuhan 
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konsumen. Daging yang dipasarkan harus telah disesuaikan 

dengan standarisasi yang ada di Indonesia. 

1.2 Perumusan Masalah 

Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah 

memperoleh keuntungan yang maksimal. Suatu usaha tidak 

akan berhasil apabila tidak dapat memasarkan produk yang 

dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan 

masalah yang diambil adalah : 

1. Jenis lembaga pemasaran dan saluran pemasaran apa saja 

yang berperan dalam pemasaran ayam broiler di 

kemitraan PT Sinar Sarana Sentosa. 

2. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran ayam pedaging 

dilihat dari margin pemasaran, efisiensi pemasaran yang 

diterima peternak dan share keuntungan dari masing-

masing pedagang yang terlibat. 

3. Bagaimana struktur, perilaku dan penampilan pasar pada 

kemitraan PT Sinar Sarana Sentosa 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui jenis lembaga pemasaran apa yang berperan 

dalam pemasaran ayam broiler di kemitraan PT Sinar 

Sarana Sentosa 

2. Mengetahui tingkat efisiensi pemasaran ayam pedaging 

dilihat dari margin pemasaran, efisiensi pemasaran yang 

diterima peternak dan share keuntungan dari masing-

masing pedagang yang terlibat. 
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3. Mengetahui struktur, perilaku dan penampilan pasar pada 

kemitraan PT Sinar Sarana Sentosa 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang 

pemasaran usaha peternakan ayam pedaging bagi 

lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat. 

2. Bahan masukan bagi produsen untuk dijadikan bahan 

pengkajian guna perbaikan pemasaran yang akan 

dilakukan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Perusahaan kemitraan adalah perusahaan yang 

bekerjasama dengan dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan satu sama lain. Dalam proses 

kemitraan, setiap perusahaan memiliki strategi-strategi dalam 

proses pemasaran produk. Pemasaran tersebut dapat dikaitkan 

dengan analisis struktur, perilaku dan kinerja dalam 

pemasaran. Struktur pemasaran akan mempengaruhi perilaku 

dan kinerja dalam proses pemasaran produk. 

Pada perusahaan kemitraan PT Sinar Sarana Sentosa 

Malang akan ditinjau terlebih dahulu dari perjanjian yang 

dilakukan antara inti dan plasma (hak dan kewajiban). Proses 

pemasaran dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan, yakni 

perusahaan menawarkan produk kepada pembeli dengan harga 

yang ditentukan. Pembeli ayam broiler terdiri dari banyak 

pedagang sehingga untuk sampai ke konsumen terdapat 

saluran-saluran lembaga yang terkait. Dalam setiap saluran 

akan memiliki margin pemasaran yang berbeda-beda. 
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Pemasaran ini akan dianalisis kedalam struktur, perilaku dan 

penampilan pasar. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat 

dalam gambar 1. 
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BBAABB  IIII 

TTIINNJJAAUUAANN  PPUUSSTTAAKKAA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Metode penelitian pada penelitian terdahulu menurut 

Wirawati (2006),  menunjukkan bahwa terdapat enam pola 

saluran pemasaran ayam ras pedaging produk Sunan Kudus 

farm, yaitu : 1) Produsen → pengumpul → pemotong → 

pengecer → konsumen, 2) Produsen → pengumpul 

(pemotong) → pengecer → konsumen, 3) Produsen → 

pengumpul (pemotong dan pengecer) → konsumen, 4) 

Produsen → pemotong → pengecer → konsumen, 5) Produsen 

→ pemotong (pengecer) → konsumen, dan 6) Produsen → 

konsumen.  

Struktur pasar yang dihadapi produsen mendekati 

pasar monopoli, sedangkan struktur pasar yang dihadapi 

pedagang pengumpul, pedagang pemotong, dan pedagang 

pengecer cenderung mengarah  ke pasar oligopoli. Sistem 

penentuan harga penjualan ayam ras pedaging  berdasarkan 

harga posko dan harga yang berlaku di pasaran. 

Menurut Romdhoni (2003) penelitian tentang 

pendapatan dan tingkat kepuasan peternak terhadap di suatu 

perusahaan kemitraan. Penilaian peternak plasma menunjukan 

kepuasan terhadap pelayanan teknis budidaya dan pasca 

panen, sedangkan pelayanan sarana produksi kurang 

memuaskan. Penilaian peternak yang pernah bermitra 

menunjukan bahwa pelayanan sarana produksi dan pasca 
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panen kurang memuaskan, sedangkan pelayanan teknis 

budidaya memuaskan. 

Penelitian menurut Krisnamurthi (1998) dengan 

menggunakan analisis SCP untuk mengetahui perilaku usaha 

KUD. Analisis hubungan struktur, perilaku dan kinerja 

koperasi menggunakan pendekatan ekonometrika dengan 

persamaan simultan. Penelitian ini menggunakan variabel 

modal dan volume usaha sebagai indikator struktur, orientasi 

usaha dan kegiatan usaha utama serta penggunaan modal luar 

sebagai indikator perilaku serta produktivitas, SHU dan 

volume usaha total sebagai indikator kinerja. Disimpulkan 

bahwa tingkat perkembangan koperasi sangat ditentukan  oleh 

orientasi usaha, pengembangan usaha utama yang berbasis 

agribisnis  pada subsistem produksi dan pemasaran terutama 

yang non program dan mampu menciptakan integrasi usaha 

serta dengan mencapai tingkat jumlah anggota yang optimal.   

2.2 Usaha Peternakan Ayam Broiler 

Menurut Agus Bambang (2000) broiler adalah istilah 

untuk menyebut strain ayam hasil budidaya teknologi yang 

memiliki karakteristik ekonomis, dengan ciri khas 

pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan 

irit, siap dipotong pada usia relative muda, serta menghasilkan 

kualitas daging yang berserat lunak. Menurut Rasyaf (1996) 

broiler merupakan ayam ras pedaging jantan atau betina yang 

dipotong pada umur tujuh sampai delapan minggu, dengan 

bobot badan 1,8-2,0 kg bobot hidup per ekornya. Kepadatan 

kandang untuk ayam pedaging adalah 10-13/m
2
 untuk bobot 

badan sekitar 1,8 kg (Indarto, 1990). 
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Usaha broiler merupakan uasaha yang dilakukan oleh 

peternak baik sebagai usaha pokok maupun sambilan yang di 

dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan produksi, seperti tata 

laksana pemberian pakan, tata laksana kandang dan kegiatan-

kegiatan lainya yang akan menghasilkan broiler sebagai 

produk utamanya (Rasyaf, 1996). Usaha ayam pedaging 

merupakan salah satu usaha yang banyak ditekuni oleh 

peternak. Soehadji (1992) menyatakan bahwa jumlah daging 

ayam mencapai 43,1% dari total produksi daging yang 

menyiratkan suatu potensi besar yang dimiliki oleh industri 

ayam untuk mencapai suatu pertumbuhan yang cepat, 

kontribusi pentingnya terhadap konsumsi protein hewani per 

kapita dan kemampuan untuk membuka lapangan kerja. 

2.3 Pemasaran 

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan 

usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada 

maupun kepada pembeli potensial. (Swastha dan Sukotjo, 

1998). 

Menurut Kotler (1997), pemasaran adalah suatu proses 

sosial di mana baik  individu maupun kelompok yang  terlibat 

dalam proses  tersebut memperoleh apa  (produk atau  jasa)  

yang  mereka  butuhkan  dan  inginkan dengan  cara  

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk atau  

jasa yang bernilai dengan pihak lain. 

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan 
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distribusi dari barang-barang, jasa-jasa dan gagasan untuk 

menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang 

memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Definisi ini 

menyadari bahwa manajemen pamasaran adalah proses yang 

mencakup analisis, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

juga mencakup barang, jasa serta gagasan, berdasarkan 

pertukaran dan tujuannya adalah memberikan kepuasan bagi 

pihak yang terlibat (Kotler dan Susanto, 1999). 

Pemasaran untuk segala jenis produk haruslah 

mengacu pada keinginan dan kepuasan konsumen, termasuk 

diantaranya pemasaran produk hasil ternak. Agroindustri hilir 

dan pemasaran perlu di kembangkan lebih lanjut. Sebagai 

kegiatan ekonomi yang langsung berorientasi pada konsumen, 

pengembangan agroindustri hilir dan pemasaran ini harus tetap 

mengacu pada perubahan perilaku konsumen yang terus 

berubah dan tidak pernah puas. Bila dimasa lalu konsumen 

hasil ternak lebih menyukai ayam hidup, maka dewasa ini 

lebih menyukai dalam bentuk karkas segar (Saragih, 2000).  

2.3.1 Lembaga dan Saluran Pemasaran 

Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang 

menyelenggarakan pengaliran barang dari produsen ke 

konsumen sehingga terselenggara kegunaan atau fungsi 

pemasaran. Saluran pemasaran merupakan setiap rangkaian 

perusahaan atau orang yang ikut serta dalam menyalurkan 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen (McCarthy dan 

Perreault, 1993). 

Suharno (1999) mengemukakan bahwa saluran 

pemasaran pada peternakan ayam, baik ayam ras maupun 
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ayam buras, umumnya panjang. Hal ini karena saluran 

pemasaran dimulai dari peternak ke pedagang pengumpul, 

pangkalan ayam ke pemotong, pedagang pengecer dan baru ke 

konsumen. Setiap tahap pendistribusian tersebut terdapat 

biaya, sehingga semakin tipis kemungkinan peternak 

memperoleh keuntungan yang wajar. Saluran pemasaran 

tersebut perlu diperpendek untuk memperkecil selisih harga 

yang terjadi di tingkat peternak dan di tingkat konsumen. 

Banyak produsen yang membuat suatu produk tidak 

menjual secara langsung produknya kepada konsumen akhir 

(end user), pertimbangan biaya distribusi biasanya menjadi 

faktor utama perusahaan memilih tidak mendistribusikanya 

sendirian ke konsumen akhir terutama untuk wilayah 

pemasaran yang belum tercover oleh perusahaan. Diantara 

produsen dan konsumen ada sekelompok perantara yang 

menyalurkan produk diantara mereka. Perantara ini sering 

disebut dengan saluran pemasaran. (Napitupulu, 1989) 

Swastha (1999), berpendapat bahwa secara luas 

terdapat dua golongan besar lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam saluran distribusi yaitu perantara pedagang dan 

perantara agen. 

a. Perantara Pedagang 

Perantara ini mempunyai hubungan yang erat dalam 

kepemilikan barang. Mereka berhak memiliki barang-barang 

yang dipasarkan, meskipun memilikinya tidak secara fisik. 

Pedagang dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Produsen : Pembuat sekaligus menyalurkan barang ke 

pasar 

2. Pedagang besar : Penyalur barang ke pedagang lain 
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3. Pengecer : Menjual barang kepada konsumen akhir 

 

b. Perantara Agen 

Agen disini didefinisikan sebagai lembaga yang 

membeli atau menjual barang-barang kepada pihak lain. 

Dalam kenyataannya, agen dapat beroperasi pada semua 

tingkat dalam suatu saluran pemasaran. Secara garis besar 

agen dibagi kedalam dua kelompok, yaitu agen penunjang dan 

agen lengkap. 

1. Agen Penunjang (Facilitating Agent) 

Agen penunjang merupakan agen yang 

mengkhususkan kegiatannya dalam beberapa aspek 

pemindahan barang dan jasa. Kegiatan agen penunjang adalah 

membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian 

rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan 

pembeli dan penjual. Agen penunjang dibagi dalam beberapa 

golongan, yaitu agen pengangkutan borongan, agen 

penyimpanan, agen pengangkutan khusus, serta agen 

pembelian dan penjualan. 

2. Agen Pelengkap (Supplemental Agent) 

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-

jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan 

memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan. Apabila 

pedagang atau lembaga lain tidak dapat melakukan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang, maka 

agen pelengkap ini dapat menggantikannya. Jasa-jasa yang 

dilakukannya antara lain berupa jasa konsultasi, jasa financial, 

jasa informasi dan jasa khusus lainnya. 

Lebih lanjut Sugiyono (2001) menyatakan bahwa pada 

kenyataannya suatu lembaga pemasaran dapat menjalankan 

lebih dari satu fungsi pemasaran. Oleh sebab itu, perlu 



13 
 

diketahui mengenai bentuk usaha dari lembaga pemasaran 

tersebut. Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

proses pemasaran sangat beragam, ada komoditi yang 

melibatkan banyak lembaga pemasaran dan ada pula yang 

hanya melibatkan sedikit lembaga pemasaran. 

2.3.2 Margin pemasaran 

Limbong dan Sitorus (1987) menyatakan bahwa biaya 

pemasaran adalah semua jenis biaya yang dikeluarkan oleh 

lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pemasaran suatu 

komoditi dalam proses penyampaian barang atau komoditi 

(pertanian) mulai dari titik produsen sampai ke titik konsumen. 

Besar kecilnya biaya pemasaran sangat tergantung dari besar 

kecilnya kegiatan-kegiatan lembaga pemasaran dan fasilitas 

yang diperlukan. Biaya pemasaran juga tergantung dari 

panjang pendeknya mata rantai pemasaran yang dilibatkan. 

Menurut Widodo (1993) menyatakan bahwa margin 

pemasaran merupakan besarnya perbedaan harga ditingkat 

produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir. Margin 

pemasaran mengandung dua unsure yaitu biaya pemasaran dan 

nilai keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran 

akibat adanya jasa yang diberikan. Rumus dari perhitungan 

margin pemasaran adalah sebagai berikut : 
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MP = Pr – Pf    

 

Keterangan : 

MP = Margin Pemasaran Ayam Broiler 

Pr = Harga di tingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf = Harga di tingkat perusahaan (Rp/Kg) 

Besar kecilnya margin pemasaran dipengaruhi oleh 

perubahan biaya pemasaran, keuntungan pedagang perantara, 

harga yang dibayar konsumen akhir dan harga yang diterima 

produsen. Disamping faktor tersebut besarnya margin 

pemasaran juga dipengaruhi oleh jarak daerah produsen 

dengan konsumen dan sifat barang yang secara keseluruhan 

akan menambahi biaya pemasaran (Purmantono, 1993) 

2.3.3 Efisiensi pemasaran yang diterima peternak 

Efisiensi pemasaran dapat dianalisa dengan 

menggunakan pendekatan perbandingan antara harga ditingkat 

produsen dengan harga ditingkat konsumen atau yang disebut 

dengan share peternak dengan rumus Kohl dan Uhl (1985) 

dalam Wedastra (1999), sebagai berikut : 

%100
Pr


Pf

Spf  

Keterangan :  

SPf  =  Efisiensi pemasaran ayam broiler 

Pr  =  Harga ditingkat konsumen  

Pf =  Harga ditingkat perusahaan 
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Menurut Wedastra (1999) bahwa efisiensi pemasaran 

atau share peternak 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. Hasil pertanian ditinjau dari 

bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien 

apabila harga jual petani produsen leih dari 40% dari harga di 

tingkat konsumen. 

2.3.4 Share Keuntungan 

Efisiensi pemasaran dapat dianalisa dengan 

menggunakan besarnya keuntungan yang diperoleh dalam 

proses pemasaran dengan rumus Downey dan Erickson (1989) 

dalam Yuniarti (2002) sebagai berikut : 

 
 

%100
Pr





Pf

Kpi
Ski  

Keterangan : 

Ski  =  Share keuntungan lembaga pemasaran 

Kpi  =  Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Pr  =  Harga di tingkat konsumen  

Pf  =  Harga di tingkat perusahaan 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

pemasaran adalah dengan melihat share keuntungan dari 

masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran. Apabila perbandingan share keuntungan dari 

masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 
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masih merata (selisih share keuntungan tidak besar), maka 

sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

2.4 Analisis Market Structure, Conduct, and Performance 

(S-C-P) 

Struktur, perilaku dan penampilan atau dalam bahasa 

Inggris sering disebut SCP (Structure Conduct Performance), 

pertama kali dicetuskan oleh Mason dan Bain. Teori ini 

diasumsikan bahwa struktur pasar akan mempengaruhi 

perilaku atau strategi perusahaan-perusahaan yang ada di 

pasar, dan pada akhirnya perilaku tersebut akan 

mempengaruhi penampilan dari pasar tersebut. (Alfarisi, 

2009). Akan tetapi, dalam teori tersebut dikatakan bahwa 

struktur akan mempengaruhi perilaku dan perilaku akan 

mempengaruhi penampilan pasar. Dalam hal ini penampilan 

pasar dapat mempengaruhi perilaku dan struktur pemasaran 

yang ada. 

Struktur pasar merupakan kunci dari pola SCP dalam 

suatu pemasaran. Setiap perusahaan memiliki suatu struktur 

pada masing-masing keadaan tertentu (Jaya, 2001). Pada 

Gambar 2.1. terlihat pendekatan antara struktur, perilaku dan 

penampilan pasar 
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Sumber : Hasibuan, 1993 

Gambar 2. Hubungan antara struktur, perilaku dan penampilan 

Hakobyan (2004) pernah meneliti tentang pemasaran 

susu sapi di Armenia dengan menggunakan analisis struktur, 

perilaku dan penampilan. Untuk indikator  pada struktur  

digunakan struktur kepemilikan, ukuran distribusi dan 

konsentrasi, serta integrasi dan kerjasama. Perilaku 

menganalisis tentang aktivitas pemasaran, kebijakan harga dan 
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kebijakan produk. Sedangkan untuk penampilan pemasaran 

dilihat  dari pendapatan peternak, pencapaian dan problem  

yang dihadapi. Analisis struktur, perilaku dan penampilan 

yang dibahas yakni secara deskriptif. 

2.4.1 Struktur Pasar (Market Structure) 

 Struktur pasar adalah suatu organisasi atau badan 

usaha yang mempengaruhi strategi harga dalam pasar. Dua hal 

yang berkaitan dengan struktur pasar tersebut antara lain yaitu 

jumlah dan ukuran badan usaha  yang terlibat, apakah salah 

satu dari badan usaha tersebut begitu besar sehingga 

mendominasi yang lainya. Hal tersebut terdapat adanya 

hubungan bisnis antara lembaga-lembaga pemasaran (Abbot, 

1981). 

Struktur pasar dapat menunjukkan lingkungan 

persaingan yakni antara penjual dan pembeli dengan melalui 

suatu proses terbentuknya harga dan jumlah produk yang 

ditawarkan dalam pasar (Jaya, 2001).  

Adanya suatu hambatan yang masuk akan 

menghalangi pesaing yang potensial untuk memasuki dalam 

sebuah pasar dan menjadi pesaing diantara pesaing-pesaing 

yang lain. Apapun yang mengurangi skala atau kecepatan dari 

masuknya perusahaan disebut sebagai hambatan masuk. 

Hambatan masuk ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hambatan 

eksogen dan hambatan endogen. (Shepherd, 1990) 

Struktur pasar yang terbentuk persaingan sempurna 

meskipun dalam realita tidak ada, namun dalam berbagai hal 

masih sering digunakan sebagai barometer efisiensi, 

sedangkan pada pasar yang tidak bersaing sempurna seperti 
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halnya dengan oligopoli atau oligopsoni dan monopoli atau 

monopsoni akan menghasilkan kegiatan ekonomi yang tidak 

efisien karena terdapat eksploitasi harga. 

Menurut Blaster dalam Saladdin (1994) batasan dari 

struktur pasar adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah lembaga pemasaran dalam suatu pasar. 

2. Distribusi lembaga pemasaran dalam berbagai ukuran 

dan konsentrasi. 

3. Diskripsi produk dan deferensiasi produk. 

4. Kebebasan lembaga pemasaran untuk keluar dan 

masuk. 

 

2.4.2 Perilaku pasar (Market Conduct) 

Perilaku pasar adalah suatu pola tingkah laku 

produsen atau lembaga-lembaga  pemasaran lainya yang 

terdapat kaitanya dengan struktur harga. Perilaku pasar 

tersebut dapat berupa advertensi, praktek-praktek persaingan 

bukan harga, dan perubahan pangsa  pasar (Abbot, 1981). 

Saladdin (1994) mendefinisikan perilaku pasar sebagai 

tingkah laku lembaga pemasaran dalam mengadaptasikan atau 

menyesuaikan terhadap harga jual maupun harga beli dalam 

suatu pasar. Menurut Hasibuan (1993) bahwa untuk menilai 

derajat persaingan pasar perlu diperhatikan perilaku dari 

perusahaan-perusahaan yang berada di dalam industri yang 

bersangkutan. Perilaku dalam hal ini adalah suatu pola 

tanggapan dan penyesuaian industri di dalam pasar untuk 

mencapai tujuan. Suatu industri dalam melakukan penyesuaian 

untuk melakukan peranannya di dalam pasar sehingga tercapai 
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tujuannya. Perilaku ini terlihat pada penentuan harga, promosi, 

koordinasi kegiatan pasar dan juga kebijaksanaan produk.  

Menurut Soekartawi (1993) aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dalam perilaku suatu pasar adalah :  

1. Bagaimana mekanisme barang tersebut dapat 

membentuk pasar.  

2. Apakah terdapat persaingan pada suatu barang yang 

sama secara sehat di pasar. 

3. Apakah barang tersebut dikenakan pajak yang sama atau 

berbeda menurut kualitas atau kuantitas yang 

dipasarkan.  

Pasar dikatakan efisien jika pembentukan pasar harga 

tersebut dilakukan secara standarisasi, pajak yang dikenakan 

berbeda menurut kualitas dan kuantitas, kualitas tersebut tidak 

ditentukan oleh beberapa pedagang. 

2.4.3 Penampilan Pasar (Market Performance) 

Penampilan pasar merupakan akhir dari analisis 

struktur, perilaku dan penampilan pasar. Analisa terakhir ini 

merupakan suatu hasil dari analisa struktur dan perilaku proses 

pemasaran. Menurut Martin (1989) menyatakan bahwa 

munculnya penampilan pasar tidak dapat berdiri sendiri, tetapi 

penampilannya merupakan interaksi antara struktur dan 

perilaku pasar. 

Menurut Abbot (1981) perilaku pasar merupakan 

penilaian akan baik atau tidaknya suatu proses pemasaran 

yang dilaksanakan serta tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan pemasaran. Penampilan suatu pasar dapat 
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dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama 

proses pemasaran berlangsung. 

Menurut Alfarisi (2009) menyatakan bahwa suatu 

penampilan pasar menunjukkan bagaimana kepuasan ekonomi 

terhadap tujuan tertentu yang dicapai oleh suatu perusahaan. 

Tujuan tersebut adalah tingkat efisiensi, tingkat progresitifitas 

(kemajuan tekonologi) dan juga tingkat keuntungan 

(Profitability). Keuntungan ekonomi yang di atas tingkat 

pengembalian yang normal, merupakan alasan beberapa 

perusahaan berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan 

strategi pemasarannya. 

Indikator yang biasanya digunakan untuk  menentukan 

analisa struktur, perilaku dan penampilan pasar adalah margin 

pemasaran, tingkat harga, tersedianya fasilitas pemasaran dan 

intensitas persaingan. (Sudiyono, 2002). Para peneliti pasar 

biasanya selalu mengidentifikasi konsep Structure-Conduct-

Performance untuk mengetahui efisiensi pemasaran secara 

keseluruhan. 

2.5 Kemitraan Usaha 

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk 

meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling 

mambutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan 

strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan 

oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam 

menjalankan etika bisnis. (Hafsah 1999) 
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Kerjasama kemitraan dapat dilihat sebagai integrasi 

vertikal atau koordinasi vertikal antara dua atau lebih 

perusahaan. Intergrasi vertikal dapat terjadi apabila dua atau 

lebih perusahaan berjalan pada tingkatan yang berbeda pada 

proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang masih 

bersatu di bawah satu manajemen atau kepemilikan, dan 

dikatakan koordinasi vertikal ketika ada kontrak produksi atau 

kontrak pemasaran. 

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan 

adalah konsep win-win solution partnership yang berarti 

kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan bagi kedua 

belah pihak. Arti saling menguntungkan disini bukan berarti 

para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki 

kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih 

dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara 

berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha 

terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh majikan 

atau atasan dan bawahan melainkan sebagai adanya 

pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional, dan 

inilah kekuatan serta karakter kemitraan usaha (Hafsah 1999). 
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BAB III 

METODE KEGIATAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Penelitian dilaksanakan di PT. Sinar Sarana Sentosa 

Malang, Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret 2013 sampai April 2013. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada pelaksanaan 

penelitian adalah studi kasus (case study) yaitu merupakan 

penelitian yang mendalami mengenai suatu kasus guna 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 

sekarang (Ginting, 1993). Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi dan interview dengan dua responden yakni 

peternak skala kecil dan peternak skala besar serta pedagang 

yang berperan dalam pemasaran ayam broiler. Metode 

pengumpulan data untuk peternak dilakukan secara purposive, 

sedangkan metode pengumpulan data untuk pedagang adalah 

diambil dengan metode snowball.  

 Data diambil berupa data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh dari responden dengan interview dengan 

berpedoman pada  kuisioner yang telah disiapkan. Data 

sekunder diperoleh melalui pencatatan laporan, pengumpulan 

berbagai informasi atau data perusahaan yang bersangkutan 

dengan manajemen pemasaran ayam broiler dengan 

menggunakan metode wawancara dengan pihak perusahaan. 
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3.3 Variabel Pengamatan 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efisiensi 

usaha pemasaran dengan menggunakan pendekatan SCP juga 

terdapat saluran pemasaran, margin pemasaran, share 

keuntungan dan efisiensi pemasaran yang diterima peternak. 

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

peternak ayam broiler sebagai plasma yang bermitra dengan 

PT. Sinar Sarana Sentosa sebagai inti. 

 

3.4 Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai 

dengan cara seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 

selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

yaitu dengan tujuan menguraikan realita yang ditemukan dari 

hasil penelitian dan selanjutnya dengan mengelola data 

kualitatif komposisi biaya dengan menghitung semua biaya 

yang menggunakan analisis ekonomi atau finansial. 

 

3.4.1 Analisis Margin Pemasaran 

 MP = Pr – Pf (Widodo, 1993) 

Keterangan : 

MP  =  Margin Pemasaran Ayam Broiler 

Pr  =  Harga di tingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf  =  Harga di tingkat peternak (Rp/Kg) 

 

3.4.2 Analisa Share Keuntungan  

 
 

%100
Pr





Pf

Kpi
Ski  (Yuniarti, 2002) 
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Keterangan : 

Ski  =  Share keuntungan lembaga pemasaran 

Kpi  =  Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Pr  =  Harga ditingkat konsumen  

Pf  =  Harga ditingkat peternak 

 

3.4.3 Analisis Efisiensi Pemasaran yang Diterima 

Peternak 

%100
Pr


Pf

Spf  (Wedastra, 1999) 

Keterangan : 

SPf  =  Efisiensi pemasaran ayam broiler 

Pr  =  Harga ditingkat konsumen  

Pf  =  Harga ditingkat peternak 

 

(Tingkat efisiensi >40%) 

 

3.4.4  Analisis Kinerja Jalur Pemasaran dengan 

Pendekatan Structure-Conduct-Performance (S-C-P) 

Analisis SCP dilakukan secara deskriptif 

berdasarkan kualifikasi dalam tabel 1 berikut : 
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Tabel 1. Tabel Analisa dengan Pendekatan SCP 

Model 

Analisis 
Alat Ukur Efisien Tidak Efisien 

S
tr

u
ct

u
re

 

(S
tr

u
k

tu
r)

 

 Jumlah pedagang  Banyak  Sedikit 

 Jumlah konsumen  Banyak  Sedikit 

 Kemudahan 

barang untuk 

masuk pasar 

 Mudah  Sulit 

 Konsentrasi pasar 
 Terkonsen-

trasi 

 Tidak 

terkonsentrasi 

C
o
n

d
u

ct
 

(P
er

il
a
k

u
) 

 Praktek tidak jujur  Tidak ada  Ada 

 Persaingan antar 

pedagang 
 Sehat  Tidak sehat 

 Pembentukan 

harga 

 Ditentukan 

pasar 
 Normal 

 Kolusi antar 

pedagang 
 Tidak ada  Ada 

P
er

fo
rm

a
n

ce
 

(P
en

a
m

p
il

a
n

) 

 Distribusi margin 

pemasaran 
 Merata  Tidak merata 

 Ketersediaan 

produk 
 Terintegrasi 

 Tidak 

terintegrasi 

 Share produsen  Besar  Kecil 

 Efisiensi sumber 

daya 
 Terjadi  Tidak terjadi 

 

Struktur pasar merupakan sebagai karakteristik 

organisasional yang menentukan hubungan penjual dengan 

penjual lain, pembeli dengan pembeli lain dan penjual dengan 

pembeli dalam pasar serta status penjual dalam hubungannya 

dengan penjual potensional termasuk kemungkinan penjual 

baru masuk dalam sistem pasar. Menurut Hanafiah (1983) 
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tingkat konsentrasi penjual dan pembeli dapat diukur dengan 

melihat kapasitas penjual atau pembeli. Tingkatan ini dapat 

juga diukur melalui besar kecilnya penerimaan yang diterima 

oleh setiap pedagang. 

3.5 Batasan Istilah 

1. Ayam broiler adalah ayam strain Cobb yang 

diproduksi oleh PT Charoen Pokphan dengan bobot 

badan 1,8 – 2 kg. 

2. Pemasaran adalah usaha yang ditujukan untuk 

mendistribusikan ayam broiler dari perusahaan hingga 

ke konsumen dengan melalui beberapa pedagang yang 

terkait. 

3. Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang 

menyelenggarakan pengaliran ayam broiler dari 

perusahaan hingga ke konsumen. 

4. Saluran pemasaran adalah rantai pemasaran ayam 

broiler mulai dari produsen hingga ke konsumen. 

5. Margin pemasaran adalah perbedaan harga yang 

dibayar oleh konsumen dengan harga yang diterima 

oleh perusahaan. 

6. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan 

oleh perusahaan dengan beberapa peternak dalam 

jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 

bersama. 

7. Share keuntungan adalah presentase perbandingan 

keuntungan yang diterima lembaga pemasaran ayam 

broiler dengan margin pemasaran yang terbentuk. 

8. Struktur pasar adalah organisasi dan badan pasar yang 

mempengaruhi strategi harga pasar, meliputi jumlah 
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dan ukuran badan usaha yang terlibat serta hubungan 

antara lembaga-lembaga pemasaran. 

9. Perilaku pasar adalah tingkah laku lembaga dalam 

menyesuaikan terhadap harga jual maupun harga beli 

dalam kegiatan pemasaran ayam broiler. 

10. Penampilan pasar adalah penilaian terhadap seberapa 

baik proses pemasaran dilaksanakan dan tingkat 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan pemasaran. 

11. Skala kecil adalah jumlah ayam yang diternakkan 

dengan jumlah ayam yang relative sedikit yakni 5000 

ekor. Peternak skala kecil adalah memelihara ayam 

dengan kapasitas pemeliharaan 3.000 – 5.000 ekor. 

12. Skala besar adalah jumlah ayam yang diternakkan 

dengan jumlah besar yakni 17.000 ekor.  Peternak 

skala besar adalah memelihara ayam dengan kapasitas 

pemeliharaan ayam lebih dari 10.000 ekor. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan wilayah kerja dari 

perusahaan PT Sinar Sarana Sentosa Malang, yakni berada di 

wilayah kabupaten Malang. Kabupaten Malang ini merupakan 

salah satu wilayah di propinsi Jawa Timur yang memiliki luas 

wilayah 4.576 km
2 

yang terdapat 33 kecamatan. Kabupaten ini 

terletak pada 112° 17` 10,90`` - 112° 57` 00`` Bujur Timur dan 

70 44` 55,11`` - 80 26` 35,45`` Lintang Selatan. Batas wilayah 

Kabupaten Malang adalah di sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten 

Lumajang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar 

dan Kabupaten Kediri dan sebelah selatan berbatasan dengan 

Samudra Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar 

kedua di Jawa Timur yang terletak pada ketinggian antara 429 

- 667 meter diatas permukaan air laut. 112,06° - 112,07° Bujur 

Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan dikelilingi 

gunung-gunung. Jumlah Jumlah penduduk Kota Malang pada 

tahun 2010 mencapai 820.243, dengan tingkat pertumbuhan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bujur_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Lintang_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang
http://id.wikipedia.org/wiki/Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kediri
http://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Indonesia
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3,9% per tahun. Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 

2006 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 24°C - 30°C 

dengan kelembaban udara bekisar 79 – 86 %. 

4.2 Profil Perusahaan 

PT Sinar Sarana Sentosa Malang terletak di 

Perumahan Pondok Blimbing Indah blok M-1 no.4 Malang. 

Jumlah peternak yang tergabung dalam perusahaan ini ada 175 

peternak. Lokasi peternakan plasma terdapat di 13 kecamatan 

yakni Kecamatan Ngantang, Poncokusumo, Pakis, Turen, 

Gondanglegi, Dampit, Kepanjen, Ngajum, Kromengan, 

Selorejo, Pagelaran, Bantur, dan Jambangan. Tempat 

peternakan plasma atau lokasi kerja dari PT Sinar Sarana 

Sentosa Malang merupakan daerah strategis dalam mendirikan 

usaha peternakan, mudah dijangkau oleh transportasi dan tidak 

mengganggu lingkungan sekitar peternakan. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Wiharto (1985) menyatakan bahwa 

dalam menetukan lokasi usaha peternakan harus 

mempertimbangkan beberapa hal, misalnya faktor transportasi 

yang meliputi kemudahan dalam pengiriman pakan dan hasil 

produksi, listrik dan air serta kondisi daerah yang meliputi 

angin, suhu dan kelembaban. Tujuan dari perusahaan adalah 

sebagai penyedia sapronak dan menyalurkan sarana produksi 

peternakan melalui mekanisme pola kemitraan yang telah 
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disepakati antara kedua belah pihak, baik pihak perusahaan 

inti maupun peternak plasma. 

Sebagaimana sebuah perusahaan, maka struktur 

organisasi sangatlah dibutuhkan sebab memiliki korelasi 

terhadap kinerja perusahaan. Struktur organisasi ini 

diharapkan nantinya bisa tercipta sistem kerja perusahaan yang 

professional. Struktur organisasi PT. Sinar Sarana Sentosa 

Malang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. Kedudukan dan tugas karyawan PT. Sinar Sarana 

Sentosa 

No. Jabatan Uraian Tugas 

1. Production Head 

(Branch Head) 

- Membuat anggaran 

perusahaan 

- Mengatur kapasitas populasi 

cabang PT. Sinar Sarana 

Sentosa yang didudukinya 

- Mempertanggung jawabkan 

performance cabang PT. Sinar 

Sarana Sentosa yang 

didudukinya 

- Memeriksa laporan panen dari 

Technical Service 

- Memeriksa laporan 

performance dari administrasi 

- Mengontrol harga pasar yang 

dilakukan oleh marketing 



32 
 

2. Administration - Membuat dan melaporkan 

order obat, order pakan dan 

order DOC 

- Memasukkan laporan 

performance 

- Koordinasi bersama Technical 

Service dalam membuat 

laporan panen 

3. Technical Service - Membuat laporan stok ayam 

- Membuat laporan panen 

- Membuat rencana order DOC, 

pakan dan obat 

- Membuat rencana panen 

- Melakukan bimbingan dan 

penyuluhan terhadap peternak 

plasma 

4. Marketing - Menjual ayam siap panen 

yang dilaporkan oleh 

Technical Service 

- Mengonrol kenaikan dan 

penurunan harga ayam 

- Melakukan penagihan 

terhadap pakan 

 

PT. Sinar Sarana Sentosa Malang ini merupakan 

perusahaan peternakan broiler dengan pola inti plasma dimana 

PT. Sinar Sarana Sentosa Malang bertindak sebagai inti dan 

peternak sebagai plasma. Sebagai inti, PT. Sinar Sarana 

Sentosa Malang memiliki kewajiban memberikan bimbingan 
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kepada peternak mulai dari sebelum ayam masuk hingga 

proses pemanenan, menyediakan DOC, menyediakan pakan, 

menyediakan vaksin dan obat- obatan, melakukan kontrol 

serta menangani pemasaran. 

4.3 Mekanisme Hubungan Kerjasama Antara Peternak 

dan PT Sinar Sarana Sentosa Malang 

 Pola kemitraan yang dikembangkan perusahaan PT 

Sinar Sarana Sentosa dengan peternak plasma adalah sistem 

kemitraan inti plasma. Pelaksanaan kemitraan ini setelah pihak 

plasma dan perusahaan sepakat melakukan kerjasama dengan 

surat perjanjian kontrak kerjasama. Sebelum penandatanganan 

kontrak, peternak harus melakukan beberapa prosedur yang 

ditempuh. Adapun prosedur yang harus ditempuh adalah : 

1. Pendaftaran sebagai anggota 

Calon plasma harus mendaftarkan diri sebagai anggota 

plasma dan harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan 

oleh perusahaan, antara lain plasma mampu menyiapkan 

kandang sendiri, plasma harus menyediakan anak kandang 

sendiri, plasma menyediakan peralatan kandang dan plasma 

bersedia memberikan jaminan berupa sertifikat (tanah, 

rumah, ruko dan lain- lain). Jenis- jenis sistem kemitraan 

inti plasma yang dijalankan, antara  lain  sistem kemitraan 
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dimana  peternak  plasma menyediakan  kandang, sekam, 

gas/ minyak  tanah  dan mengelola pemeliharaan ayam ras. 

2. Survey lokasi 

Perusahaan melakukan survey lokasi kandang dan 

memberikan persetujuan jika lokasi dan perkandangan 

memenuhi syarat. Syarat lokasi kandang plasma antara lain 

kandang membujur dari timur ke barat atau sebaliknya, 

terdapat cukup air dan  listrik, tidak terlalu jauh dengan 

pemukiman penduduk, tanah tempat pendirian kandang 

tidak terlibat sengketa dan dapat dilalui oleh truk dengan 

kapasitas minimal 7,5 ton. Pelaksanaan survey lokasi ini 

biasanya dilakukan oleh Technical Service (TS), apabila 

kandang tidak sesuai persyaratan maka kandang akan diatur 

kembali oleh TS dari perusahaan inti. 

3. Agunan 

Calon peternak plasma harus menyerahkan agunan atas 

kredit yaitu berupa surat tanah yang memiliki sertifikat dan 

tanah tersebut tidak dalam sengketa yang telah disahkan 

oleh kecamatan setempat. Agunan ini dapat sewaktu-waktu 

dijual oleh perusahaan tanpa meminta persetujuan dari 

plasma jika pihak plasma tidak membayar hutangnya 

kepada inti sejak diadakannya pemberhentian kontrak 

dengan perusahaan. Penjualan agunan ini tidak pernah 
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terjadi karena hutang akan langsung dipotong pada nota 

penjualan atau jika terjadi kerugian, biaya pakan, obat- 

obatan dan DOC akan ditanggung oleh pihak PT. Sinar 

Sarana Sentosa. 

4. Penandatanganan kontrak 

Perjanjian kontrak dibuktikan dengan penandatanganan 

kontrak yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian 

di atas materai dan dihadiri oleh beberapa saksi. Di dalam 

surat perjanjian kontrak tersebut terdapat hak dan 

kewajiban sehingga plasma dan pihak inti mengetahui 

masing- masing hak dan kewajiban. Kontrak ini dapat 

dihentikan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 

a. Plasma tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dari 

perjanjian. 

b. Plasma mengalami kerugian terus-menerus selama 

tiga periode pemeliharaan secara berturut-turut. 

c. Plasma mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain. 

d. Plasma kehilangan hak perdatanya atau melakukan 

tindakan yang merugikan perusahaan. 

e. Perusahaan tidak menepati harga jual yang telah 

disepakati. 

f. Plasma dirugikan karena pemasokan sapronak tidak 

terpenuhi oleh perusahaan inti. 

5. Kunjungan terhadap peternak plasma 
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Kunjungan ini bertujuan untuk memberi pembinaan 

dan penjelasan kepada peternak tentang segala sesuatu yang 

meliputi pengiriman DOC dan sapronak. Kunjungan ini 

dilakukan oleh pihak perusahaan yang dilakukan oleh 

Technical Service (TS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur penandatanganan kontrak kerjasama 

Pendaftaran Anggota  

Survey Lokasi  

Pengurusan Agunan 

Penandatanganan Kontrak  

Kunjungan Kepada Peternak  
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4.4 Kedudukan Inti dan Plasma pada PT. Sinar Sarana 

Sentosa Malang 

Kemitraan usaha adalah suatu kerjasama untuk 

memberdayakan peternak rakyat dalam mengembangkan 

usahanya, salah satu kerjasama ini dilakukan oleh peternak 

dengan perusahaan PT Sinar Sarana Sentosa. Perusahaan inti 

bertanggung jawab dalam pemasokan sarana produksi dan 

pemasaran hasil produksi berupa ayam hidup, sedangkan 

peternak plasma bertanggung jawab dalam proses produksi 

untuk menghasilkan broiler dengan kualitas baik dan juga 

peternak harus menyediakan kandang, anak kandang, 

peralatan serta biaya operasional lainnya. Kemitraan dengan 

menggunakan pola inti plasma sangat baik untuk 

perkembangan sektor peternakan, dimana perusahaan inti 

adalah perusahaan besar yang melaksanakan pembinaan 

terhadap usaha kecil mulai dari penyediaan sarana produksi, 

bimbingan teknis sampai pemasaran hasil produksi. 

Kedudukan mengenai hak dan kewajiban dari PT. Sinar 

Sarana Sentosa sebagai inti dan peternak sebagai plasma 

dirangkum di dalam perjanjian pasal- pasal surat perjanjian 

kerjasama kemitraan. Hak dan kewajiban dari  masing- masing 

adalah sebagai berikut: 
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1. Hak dan kewajiban perusahaan (PT. Sinar Sarana Sentosa) 

a. Hak 

- Melakukan pengecekan atas cara pemeliharaan ayam, 

memastikan pelaksanaan biosecurity, memeriksa jumlah 

sapronak dan ayam peliharaan. 

- Mengubah tata cara budidaya ayam yang tidak sesuai 

dengan standar pemeliharaan yang ditetapkan. 

- Memberikan sanksi yang dianggap perlu dan berguna 

bagi peternak. 

b. Kewajiban 

- Membina peternak dalam pelaksanaan budidaya atau 

pemeliharaan ayam. 

- Memberi pelayanan dan bimbingan teknis budidaya 

ayam. 

- Memasok sarana produksi meliputi, pakan, DOC dan 

obat-obatan yang akan ditentukan dari waktu ke waktu 

oleh perusahaan. 

- Membantu mengelola penggunaan pakan, termasuk 

sapronak yang tidak digunakan, baik melalui jual beli, 

tukar menukar kepada pihak lain. 

- Membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang 

peternak. 

- Membantu memasarkan ayam hasil pemeliharaan. 
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- Bersedia menjadi pembeli siaga atas ayam, menurut 

syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. 

2. Hak dan kewajiban peternak 

a. Hak 

- Mendapat pasokan sapronak. 

- Dalam hal pemasaran dan penjualan ayam kepada 

perusahaan, peternak mendapatkan pembayaran harga 

ayam setelah dipotong dengan jumlah hutang peternak 

kepada perusahaan. 

b. Kewajiban 

- Dengan biaya sendiri menyediakan lahan dan 

membangun kandang ayam, sesuai standar yang 

ditentukan oleh perusahaan. 

- Menyediakan perlengkapan kandang sesuai standar yang 

ditentukan perusahaan. 

- Menyediakan tenaga kerja sendiri. 

- Melakukan pemeliharaan ayam menurut tata cara 

pemeliharaan ayam yang ditetapkan oleh perusahaan. 

- Menjaga mutu dan kualitas ayam dengan menggunakan 

sapronak dari perusahaan. 

- Menjalankan prosedur administrasi dan tata cara penen 

yang ditetapkan. 

- Menjaga keamanan kandang dan sapronak, menjalankan 

biosecurity dan tidak diperkenankan memasukkan ayam 
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tambahan atau pakan yang direkomendasikan oleh 

perusahaan. 

- Melaporkan perkembangan pemeliharaan ayam kepada 

perusahaan. 

- Dalam tempo kurang 12 jam segera melapor kepada 

perusahaan apabila terjadi penyakit unggas. 
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4.5 Usaha Ayam Broiler Skala Kecil dan Skala Besar 

Usaha peternakan ayam pedaging selain merupakan 

sumber penghasilan juga merupakan lapangan kerja yang 

dapat menyerap tenaga kerja. Setiap usaha peternakan ayam 

pedaging baik usaha yang bersifat sambilan atau sampingan 

maupun yang bersifat komersial keduanya berorientasi pada 

mencari keuntungan sehingga usaha yang dijalankan 

memerlukan perencanaan dan analisa usaha yang mampu 

menilai efisiensi usaha serta menentukan biaya-biaya produksi 

dan keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakannya. Hal 

ini merupakan keberhasilan dari segi ekonomi yang sangat 

diharapkan oleh semua peternak. Selain segi ekonomi, 

keberhasilan segi produksi juga sangat penting, yang 

ditentukan oleh tiga faktor yaitu bibit, pakan dan manajemen. 

Bibit yang unggul dan pakan yang berkualitas harus diimbangi 

dengan manajemen yang baik. 

Sampai saat ini tidak banyak peternak yang 

mengalami jatuh bangun terhadap usahanya, tetapi tidak 

sedikit pula peternak yang terus bertahan dalam usahanya. 

Disamping banyaknya peternak sering mengalami kerugian 

dan mengalami masalah dalam hal permodalan membuat para 

peternak melakukan kerja sama, salah satu bentuk kerja sama 
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tersebut adalah bergabung dengan PT Sinar Sarana Sentosa 

yang disebut dengan kemitraan. 

Inti memberikan bantuan kredit berupa DOC, 

sapronak, peralatan kandang, menjamin pemasaran ayam serta 

bimbingan teknis beternak ayam. Plasma cukup menyediakan 

kandang, listrik dan air, serta menjalankan usaha peternakan. 

Dalam kemitraan PT Sinar Sarana Sentosa, perusahaan 

menyediakan DOC, sapronak, menjamin pemasaran ayam dan 

memberikan bimbingan kepada peternak tentang beternak 

ayam. Sedangkan peternak cukup menyediakan kandang, 

tenaga kerja, listrik dan air, serta menjalankan usaha 

peternakan ayam broiler. 

Dalam penelitian ini, untuk jumlah pemeliharan ayam 

oleh peternak akan dibagi menjadi dua bagian yakni skala 

kecil dan skala besar. Skala kecil adalah ayam yang 

diperlihara peternak dengan jumlah sedikit yakni 5.000 ekor. 

Interval untuk kapasitas pemeliharaan ayam skala kecil ini 

adalah 2.000 – 6.000 ekor ayam sedangkan skala besar adalah 

ayam yang dipelihara dengan jumlah yang cukup banyak 

yakni 17.000 ekor. Kapasitas pemeliharaan ayam skala besar 

adalah lebih dari 10.000 ekor. Bagi peternak baru yang akan 

memulai usaha, pemeliharaan ayam minimal adalah 3000 ekor 

per periode. Jumlah tersebut belum termasuk bonus yang 
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diperoleh dari setiap pembelian DOC, karena setiap pembelian 

100 ekor DOC, perusahaan akan memberikan tambahan 2 ekor 

DOC sebagai resiko kematian saat perjalanan. Bagi peternak 

yang sudah lama menjalankan usaha beternak ayam broiler 

akan memperluas usahanya, bahkan ada yang memiliki lebih 

dari satu kandang. 

4.6 Responden Penelitian 

Proses pemasaran membutuhkan keterampilan dan 

pengalaman guna menguasai situasi pasar, sehingga dapat 

mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya. 

Responden dalam penelitian ini terdapat 4 kelompok, yakni : 

1. Perusahaan inti (PT. Sinar Sarana Sentosa) 

Perusahaan ini selaku inti kemitraan dan ikut 

berfungsi sebagai penyuplai sapronak (DOC, pakan, 

vaksin dan obat-obatan). Perusahaan merupakan rantai 

pertama setelah peternak dalam proses pemasaran ayam 

pedaging. Inti bertugas mencarikan mitra dagang yang 

akan membeli ayam di peternakan tersebut. 
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2. Produsen (peternak) 

Peternak plasma yang berperan sebagai produsen 

dalam proses pemasaran dalam pola kemitraan usaha 

tersebut. Segala proses produksi ayam pedaging dan 

pemeliharaanya berlangsung di peternak plasma yakni 

mulai datang DOC hingga pemanenan. 

3. Pedagang besar 

Pedagang besar merupakan suatu lembaga yang 

berperan sebagai pengumpul ayam yang telah 

mendapatkan rekomendasi dari perusahaan dan kemudian 

menjualnya kepada konsumen atau pedagang kecil. Ada 

dua macam pedagang besar yakni : 

a.  Pedagang besar bukan pemotong 

Pedagang yang menjual ayam-ayam dalam bentuk 

hidup dan mengantar langsung kepada pedagang 

kecil. 

b. Pedagang besar pemotong (RPA) 

Pedagang ini memiliki tempat untuk pemotongan 

ayam dan melayani penjualan karkas ayam langsung 

kepada konsumen. 
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4. Pedagang kecil 

Pedagang kecil atau pengecer adalah pedagang yang 

menerima ayam pedaging dari pedagang besar untuk 

menyampaikan produk kepada konsumen dalam jumlah 

lebih sedikit. Ada dua macam pedagang kecil yaitu : 

a.  Pedagang kecil pemotong 

Pedagang membeli ayam hidup dari pedagang besar 

kemudian memotong ayam dan mengolah ayam 

menjadi karkas. Konsumennya adalah pedagang kecil 

keliling. 

b. Pedagang kecil keliling (tengkulak) 

Pedagang membeli karkas ayam dari pedagang kecil 

pemotong yang kemudian dijual di pasar. 

4.7 Pemasaran Ayam Broiler 

Pemasaran ayam broiler dilakukan pada waktu 

pemanenan ternak yang diberi izin oleh perusahaan dan sudah 

diberikan surat penangkapan ayam (SPPA). Sistem pemasaran 

dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan, sehingga peternak 

tidak perlu mencari pedagang yang akan mengambil ayam. 
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Pedagang yang mengambil ayam sudah ditentukan oleh 

perusahaan. Pemasaran hasil produksi ayam pedaging di PT 

Sinar Sarana Sentosa ini ditujukan untuk memenuhi 

permintaan pasar lokal dan sekitarnya. Proses pemasaran ayam 

broiler di PT Sinar Sarana Sentosa adalah sebagai berikut : 

1. Pedagang yang akan membeli ayam melakukakan 

pembayaran di perusahaan melalui sistem CBD (Cash 

Before Delivery). CBD adalah pedagang mentransfer 

sejumlah uang kepada perusahaan dengan sejumlah ayam 

yang akan diambil. 

2. Setelah melakukakan CBD, pedagang akan mendapatkan 

DO (Delivery Order). DO adalah bukti yang diterima oleh 

pedagang yang telah melakukan pembayaran beserta 

jumlah ayam yang akan diambil di peternak 

3. Pedagang memperoleh ayam di peternak sesuai dengan 

DO yang diberikan oleh perusahaan. 

Proses pemasaran pada umumnya diawali dengan 

pembelian ayam dari peternak oleh pedagang besar yang telah 

membayar secara tunai kepada perusahaan dan mendapat izin 

dari perusahaan untuk pengambilan ayam. Setelah pedagang 

besar mendapatkan ayam, pedagang besar menjualnya ke 
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pengecer dan kemudian akan dijual lagi oleh pengecer hingga 

ke konsumen akhir atau ke rumah makan. 

Sistem pembelian yang dilakukan dalam PT Sinar 

Sarana Sentosa adalah dengan menggunakan harga kontrak, 

yakni harga hasil produksi yang ditetapkan oleh perusahaan 

kepada peternak dan disetujui sebelum proses produksi 

dimulai. Penetapan harga kontrak ini merupakan wewenang 

dari perusahaan yang dapat berubah setiap periode. 

Kesepakatan harga kontrak bagi peternak merupakan pihak 

yang paling lemah, hal ini dikarenakan bahwa peternak 

sebagai penerima harga dan tidak dapat melakukan tawar 

menawar. Kesepakatan harga yang telah disetujui, peternak 

tidak akan dirugikan secara ekonomis maupun teknis pada 

pola kemitraan PT Sinar Sarana Sentosa. 

Pemasaran dalam peternakan ini berkaitan erat dengan 

perusahaan, karena perusahaan berupaya menyampaikan 

produk berupa ayam pedaging yang memenuhi syarat kepada 

konsumen. Pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

menurut Swastha (2000) bahwa terdapat motif pembelian 

selektif yaitu motif yang mempengaruhi keputusan konsumen. 

Sesuai dengan keadaan di pasar yakni konsumen mempunyai 

selera yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi 

permintaan pasar. 
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Pasar yang dituju dalam pemasaran ayam broiler ini 

adalah pasar tradisional. Meningkatnya tingkat pendapatan 

masyarakat sekarang ini menjadikan banyaknya permintaan 

daging ayam broiler di pasaran. Pasar tradisional merupakan 

pasar yang relative mudah untuk dimasuki oleh banyak 

masyarakat, hal ini dikarenakan pasar tidak mempunyai 

standar permintaan konsumen yang terlalu tinggi. Pemasaran 

ayam merupakan kegiatan terakhir dari proses produksi 

sehingga baik dan buruknya sistem pemasaran, akan 

berpengaruh nyata terhadap tingkat keuntungan yang dicapai. 

(Kotler,1997) 

4.8 Biaya dan Keuntungan yang Diterima Setiap Lembaga 

Pemasaran 

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam penelitian di 

PT Sinar Sarana Sentosa adalah sebagai berikut : 

4.8.1 Peternak Skala Kecil 

Peternak plasma berperan sebagai produsen dalam 

proses pemasaran dalam pola kemitraan usaha tersebut. Segala 

proses produksi ayam pedaging dan pemeliharaanya 

berlangsung di peternak plasma yakni mulai datang DOC 

hingga pemanenan. Peternak skala kecil ini mempunyai 

kapasitas ayam sebanyak 5000 ekor. Pemilik peternakan ini 
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bernama Bapak M. Rombe bertempat tinggal di Desa 

Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 

Bapak Rombe mempunyai 1 orang istri dan 1 anak yang masih 

duduk dibangku SMA. Pekerjaan utama Bapak Rombe adalah 

sebagai pengajar Sekolah Dasar dan pekerjaan sampingannya 

adalah sebagai peternak ayam broiler. Peternak memiliki 2 

tenaga kerja dengan gaji Rp 1.200.000 per periode. Berikut 

adalah biaya, penerimaan dan keuntungan Bapak M. Rombe 

selama tiga periode terakhir.  
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Tabel 3. Penerimaan, biaya dan keuntungan peternak skala kecil 

selama tiga periode terakhir   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Tidak mendapatkan bonus 
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Berdasarkan tabel rugi laba diatas, peternak 

mengalami kerugian pada periode kedua, akan tetapi kerugian 

itu dapat ditutupi dari keuntungan periode pertama dan ketiga. 

Selama tiga periode terakhir tersebut peternak masih 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.291.644. 

Dilihat dari hasil tabel tersebut pada tabel penerimaan 

di periode kedua peternak mendapatkan diskon feed, karena 

persediaan pakan selama pemeliharaan masih tersisa, sehingga 

perusahaan memberikan diskon dengan cara menjual kepada 

peternak (plasma) yang lain. Pada periode pertama dan ketiga 

peternak tidak mendapatkan diskon feed, hal ini dikarenakan 

pada periode ini persediaan pakan yang ada telah habis 

sehingga peternak tidak mendapatkan diskon feed.  

Bonus FCR diberikan kepada peternak pada periode 

pertama dan ketiga. Pada periode kedua peternak tidak 

memperoleh bonus FCR, hal ini disebabkan pada periode 

kedua tersebut peternak mengalami kerugian yakni ayam yang 

dipelihara terjangkit penyakit dan banyak yang mati. Pada 

proses pemanenan, ayam yang dipanen pada periode ini cukup 

sedikit, sehingga peternak tidak mendapatkan bonus FCR. 
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4.8.2  Peternak Skala Besar 

Peternak skala besar ini prosedur pemeliharaannya 

sama dengan peternak skala kecil, hanya saja jumlah kapasitas 

ayam yang dipelihara adalah 17.000 ekor. Pemilik peternakan 

skala besar ini adalah Bapak Maidi yang bertempat tinggal di 

Desa Sumberwader, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Malang. 

Bapak Maidi memiliki 1 istri dan 2 anak yang duduk dibangku 

SD. Pekerjaan utama peternak adalah peternak ayam broiler. 

Beliau mempunyai toko, sawah dan perkebunan tebu milik 

pribadi yang menjadi pekerjaan sampingannya. Peternakan ini 

memiliki empat tenaga kerja dengan gaji Rp. 1.500.000 per 

periode. Berikut adalah tabel penerimaan, biaya dan 

keuntungan dari Bapak Maidi selama tiga periode terakhir. 
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Tabel 4. Penerimaan, biaya, dan keuntungan peternak skala besar 

selama tiga periode terakhir 
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Berdasarkan tabel hasil rugi laba peternak besar 

diatas, selama tiga periode terakhir peternak tidak mengalami 

kerugian. Total keuntungan yang diperoleh peternak selama 

tiga periode terakhir adalah sebesar Rp. 114.590.783. 

Dilihat dari tabel tersebut, peternak mendapatkan 

bonus transport dan bonus other. Bonus transport diberikan 

oleh perusahaan apabila peternak mengirimkan laporan 

pemeliharaan ayam broiler tepat waktu kepada perusahaan. 

Bonus other diberikan oleh perusahaan apabila saat DOC 

berumur 1-7 hari banyak mengalami kematian, sehingga 

perusahaan akan mengganti kematian dari DOC tersebut. 

4.8.3 Pedagang Besar 

Pedagang besar merupakan suatu lembaga yang 

berperan sebagai pengumpul ayam yang telah mendapatkan 

rekomendasi dari perusahaan dan kemudian menjualnya 

kepada konsumen atau pedagang kecil. Ada dua macam 

pedagang besar yakni : 

a. Pedagang besar bukan pemotong 

Pedagang yang menjual ayam-ayam dalam bentuk hidup 

dan mengantar langsung kepada pedagang kecil pemotong. 

Pedagang besar merupakan pedagang perantara yang membeli 

ayam pedaging dari perusahaan. Sistem pembeliaan dan 
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penjualannya dilakukan secara tunai. Dalam penelitian ini 

pedagang besar terdiri dari dua macam yakni pedagang besar 

A dan pedagang besar B, serta pedagang besar karkas ayam. 

Jumlah penerimaan, biaya pemasaran dan keuntungan dari 

ketiga pedagang tersebut berbeda-beda. 

Kapasitas jumlah pembelian ayam yang dilakukan 

pedagang besar dari peternak adalah sama, yakni 1.500 kg 

ayam. Pedagang besar membeli ayam dari peternak dengan 

harga yang sama yakni Rp. 12.500 per kg dan ayam hidup 

tersebut dijual kembali kepada pedagang kecil dengan dengan 

harga Rp. 14.000 per kg. Pedagang besar ini melakukan 

pembelian ayam kepada peternak yang dilakukan sebanyak 

dua kali dalam seminggu. Sehingga pembelian ayam dan 

penjualan ayam dalam seminggu adalah 3.000 kg ayam. 

Berikut biaya dan penerimaan yang didapat oleh pedagang 

besar per minggu. 
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b. Pedagang besar pemotong (karkas ayam) 

Pedagang ini memiliki tempat untuk pemotongan ayam 

dan melayani penjualan karkas ayam yang langsung dijual 

kepada konsumen. Biaya pemasaran dan keuntungan yang 

didapat oleh pedagang besar karkas ayam ini berbeda dengan 

pedagang besar A dan pedagang besar B. Berikut biaya 

pemasaran dan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang 

besar karkas ayam. 

Kapasitas jumlah pembelian ayam yang dilakukan 

oleh pedagang besar karkas ayam dari peternak adalah 2.000 

kg. Pedagang besar ini membeli ayam dari peternak dengan 

harga yang sama dengan pedagang besar A dan pedagang 

besar B yakni Rp. 12.500 per kg. Pedagang besar karkas ayam 

menjual ayam langsung kepada konsumen yang membeli 

ayam dalam jumlah banyak seperti tempat-tempat makan atau 

restoran, ayam yang dijual ini sudah dalam bentuk karkas 

dengan harga Rp. 18.000 per kg. Pedagang karkas ayam ini 

sama halnya dengan pedagang besar A dan pedagang besar B 

yang melakukan pembelian ayam kepada peternak sebanyak 

dua kali dalam seminggu. Sehingga pembelian ayam yang 

dilakukan pedagang besar karkas ayam ini adalah sebanyak 

4.000 kg ayam. Biaya, penerimaan dan keuntungan yang 
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didapat oleh pedagang karkas ayam ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut :  

Tabel 6. Penerimaan, biaya pemasaran dan keuntungan pedagang 

karkas ayam per minggu 

No Uraian 
Jumlah 

(Rp/Kg) 

Total 

(Rp/4.000kg) 
% 

1 Penerimaan 

 

Penjualan ayam karkas 18.000 72.000.000 100 

 
Total penerimaan 18.000 72.000.000 100 

2 Biaya pemasaran 

 

Pembelian ayam 12.500 50.000.000 97,9 

 

Penyusutan kendaraan 225 450.000 0,8 

 

Penyusutan peralatan 15 30.000 0,1 

 

Tenaga kerja 75 300.000 0,6 

 

Bahan bakar 75 300.000 0,6 

 
Total biaya pemasaran 12.890 51.080.000 100 

3 Keuntungan 5.110 20.920.000  

 

Berdasarkan tabel diatas, pedagang karkas ayam 

memliki keuntungan yang lebih besar dibanding pedagang 

besar A dan B. Keuntungan yang didapat oleh pedagang 

karkas ayam lebih besar dikarenakan kapasitas pembelian 

ayam lebih banyak disamping itu pedagang karkas 

membutuhkan alat pemotong ayam dan juga peralatan 

(pendingin) guna mempertahankan kualitas daging karkas saat 
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proses pengiriman. Sehingga kebutuhan yang diperlukan oleh 

pedagang karkas juga lebih besar. 

4.8.4 Pedagang Kecil 

Pedagang kecil atau pengecer adalah pedagang yang 

menerima ayam pedaging dari pedagang besar untuk 

menyampaikan produk kepada konsumen dalam bentuk karkas 

dan jumlah yang lebih sedikit. Ada dua macam pedagang kecil 

yaitu : 

a. Pedagang kecil 

Pedagang kecil ini membeli ayam hidup dari pedagang 

besar kemudian memotong ayam dan diolah menjadi ayam 

karkas. Pembeli ayam dari pedagang kecil ini adalah 

konsumen dan pedagang kecil keliling (pengecer). Pada 

penelitian ini, pedagang kecil dibagi menjadi dua macam, 

yakni pedagang kecil I dan pedagang kecil II. Biaya 

pemasaran dan keuntungan yang diperoleh dari kedua 

pedagang kecil berbeda-beda.  

Pedagang kecil I membeli ayam hidup dari pedagang 

besar sebanyak 500 kg dengan harga Rp. 14.000 per kg dan 

dijual kepada pedagang tengkulak dalam bentuk karkas 

dengan harga Rp 18.000 per kg. Sedangkan pedagang kecil II 

membeli ayam hidup dari pedagang besar sebanyak 500 kg 
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dengan harga Rp. 14.000 per kg dan dijual langsung kepada 

konsumen tanpa melalui pedagang pengecer dengan harga Rp. 

19.000 per kg. Pedagang kecil I dan pedagang kecil II ini 

membeli ayam dari pedagang besar sebanyak dua kali dalam 

seminggu. Sehingga jumlah ayam yang dibeli selama satu 

minggu adalah sebanyak 1.000 kg ayam. Berikut tabel biaya 

pemasaran dan penerimaan yang didapat oleh kedua pedagang 

kecil : 
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b. Pedagang kecil pengecer 

Pedagang pengecer ini membeli ayam dalam bentuk 

karkas dari pedagang kecil pemotong yang kemudian dijual di 

pasar atau kepada konsumen langsung. Pedagang pengecer 

membeli ayam dari pedagang kecil dengan jumlah yang lebih 

sedikit yakni 200 kg dengan harga Rp. 18.000 per kg. 

Pedagang pengecer ini biasanya menjual ayam kepada 

konsumen langsung atau di pasar, ayam yang dijual oleh 

pedagang pengecer ini dalam bentuk karkas dengan harga Rp. 

20.000 per kg. Pedagang pengecer ini melakukan pembelian 

ayam dari pedagang kecil sebanyak tiga kali dalam seminggu. 

Sehingga total ayam yang dibeli selama satu minggu sebanyak 

600 kg dalam bentuk karkas. Biaya pemasaran dan penerimaan 

dari pedagang pengecer dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 8. Penerimaan, biaya pemasaran dan keuntungan 

pedagang pengecer per minggu 

No Uraian 
Jumlah 

(Rp/kg) 

Jumlah 

(Rp/600 kg) 
% 

1 Penerimaan 

 

Penjualan ayam 20.000 12.000.000 100 

 
Total penerimaan 20.000 12.000.000 100 

2 Biaya pemasaran 

 

Pembelian ayam 18.000 10.800.000 96,4 

 

Penyusutan kendaraan 500 100.000 0,9 

 

Penyusutan peralatan 50 10.000 0,1 

 

Tenaga kerja 250 150.000 1,3 

 

Bahan bakar 250 150.000 1,3 

 
Total biaya pemasaran 19.050 11.210.000 100 

3 Keuntungan 950 790.000  

 

4.9 Saluran Pemasaran 

Pemasaran ayam pedaging mempunyai beberapa 

saluran pemasaran untuk memudahkan proses pemasaran. 

Menurut Kotler (1997) bahwa keputusan mengenai saluran 

pemasaran termasuk keputusan terpenting dalam manajemen, 

karena saluran yang dipilih akan mempengaruhi keputusan 

pemasaran. 
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Pemasaran ayam broiler merupakan tanggung jawab 

dari perusahaan, dengan kata lain peternak tidak 

diperbolehkan menjual ayam kepada pedagang lain selain 

pedagang yang direkomendasikan oleh perusahaan dan juga 

peternak tidak boleh memilih saluran pemasaran (pedagang) 

yang telah ada di perusahaan, hal ini dikarenakan semua 

proses pemasaran ayam broiler menjadi tanggung jawab 

perusahaan. Pemasaran ayam dari peternak skala kecil maupun 

skala besar tidak mempunyai perbedaan, begitu juga pada 

saluran pemasaran ayam broiler. Pedagang yang akan membeli 

ayam merupakan pedagang aktif yang telah bekerja sama 

dengan perusahaan inti. Lembaga-lembaga yang terkait dalam 

pemasaran ayam pedaging dari perusahaan tergantung dalam 

beberapa macam saluran pemasaran, berikut gambar saluran 

pemasaran yang terdapat di PT Sinar Sarana Sentosa : 
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Gambar 4. Saluran pemasaran PT Sinar Sarana Sentosa 

 

 

 

Harga beli : Rp 12.500/kg Harga beli : Rp 12.500/kg Harga beli : Rp 12.500 /kg  

Harga jual : Rp 14.000/kg Harga jual : Rp 14.000/kg Harga jual : Rp 18.000/kg 

Margin : Rp 1.500/kg (20%) Margin : Rp 1.500/kg (23,1%) Margin : Rp 5.500/kg (100%) 

     

        

Harga beli : Rp 14.000/kg 

Harga jual : Rp 18.000/kg Harga beli : Rp 14.000/kg 

Margin : Rp 4.000/kg (53,3%) Harga jual : Rp 19.000/kg 

  Margin : Rp 5.000/kg  (76,9%) 

 

Harga beli : Rp 18.000/kg 

Harga jual : Rp 20.000/kg 

Margin : Rp 2.000/kg   (26,7%) 
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Dari gambar di atas saluran pemasaran PT Sinar 

Sarana Sentosa ada tiga jenis dan memiliki lembaga-lembaga 

pemasaran yang berbeda di tiap salurannya. Saluran 

pemasaran tersebut dapat diuraikan menjadi berikut : 

1. Peternak – Pedagang besar A – Pedagang kecil I – 

Pedagang tengkulak – Konsumen  

Peternak menjual ayam melalui inti sesuai kontrak dan 

pedagang besar membeli ayam dalam keadaan hidup. Sebelum 

mengambil ayam, pedagang besar harus membayar tunai 

dengan jumlah ayam yang akan diambil kepada perusahaan 

inti. Setelah melakukan pembayaran, pedagang mendapatkan 

tanda bukti yaitu Delivery Order (DO). Jika DO sudah 

diterima, pedagang besar menjual ayam hidup kepada 

pedagang kecil yang kemudian akan dilakukan proses 

pemotongan ayam. Pedagang kecil menjual ayam dalam 

bentuk karkas yang kepada pedagang kecil (tengkulak). 

Pedagang tengkulak ini akan menjual ayam kepada konsumen 

langsung. 

Ayam broiler dijual dari peternak dalam kondisi hidup 

kepada pedagang besar seharga Rp. 12.500 per kg. Pedagang 

besar A menjual ayam dalam kondisi hidup kepada pedagang 

kecil I seharga Rp. 14.000 per kg. Pedagang kecil I menjual 

kepada pedagang pengecer dalam bentuk karkas dengan harga 
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Rp. 18.000 per kg. Konsumen membeli ayam dari pedagang 

pengecer dengan harga Rp. 20.000 per kg. 

2. Peternak – Pedagang besar B – Pedagang kecil II – 

Konsumen  

Saluran pemasaran ini hampir sama dengan saluran 

pemasaran yang pertama. Setelah pedagang kecil memotong 

ayam menjadi produk karkas, pedagang kecil akan menjual 

ayam kepada konsumen tanpa harus menjualnya lagi kepada 

pedagang kecil keliling. Pemasaran yang dilakukan oleh 

pedagang kecil ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar, hal ini dikarenakan pedagang kecil langsung 

menjualnya kepada konsumen tanpa harus menjualnya lagi ke 

pedagang kecil lainnya. 

Peternak menjual ayam dalam kondisi hidup kepada 

pedagang besar B dengan harga Rp. 12.500 per kg. Pedagang 

besar B menjual ayam dalam kondisi hidup kepada pedagang 

kecil II seharga Rp. 14.000. Pedagang kecil menjual ayam 

dalam bentuk karkas langsung kepada konsumen akhir seharga 

Rp. 19.000 per kg. 

3. Peternak – Pedagang besar karkas ayam – Konsumen  

Pada saluran pemasaran yang ketiga ini diawali 

dengan pedagang besar yang sebelumnya harus membayar 

tunai sesuai dengan ayam yang akan diambil kepada 
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perusahaan inti. Pedagang besar atau RPA mengambil ayam 

hidup yang kemudian dipotong menjadi produk karkas. 

Pedagang besar tidak menjual kepada pedagang kecil lainnya 

melainkan menjual langsung kepada konsumen dalam jumlah 

banyak. 

Peternak menjual ayam dalam kondisi hidup kepada 

pedagang besar karkas ayam seharga Rp. 12.500 per kg. 

Pedagang besar karkas ayam menjual ayam dalam bentuk 

karkas kepada konsumen seharga Rp. 18.000 per kg. 

4.10 Analisa Pemasaran dengan Pendekatan Margin 

Pemasaran 

Margin pemasaran adalah selisih antara harga di 

tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen atau 

merupakan jumlah biaya pemasaran dengan keuntungan yang 

diharapkan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Fanani (1991) bahwa margin 

pemasaran merupakan harga dari semua jasa-jasa pemasaran 

yang diterima oleh perusahaan pemasaran dalam 

menyelenggarakan fungsi dan kegiatannya. 

Menurut Wisaptiningsih (1991), bahwa margin 

pemasaran merupakan harga dari semua jasa-jasa pemasaran 

yang diterima oleh perusahaan di dalam menyelenggarakan 
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fungsi dari kegiatan. Jalur pemasaran yang panjang akan 

mengakibatkan terbentuknya margin pemasaran yang tinggi, 

hal ini dikarenakan selisih harga yang tinggi di tingkat 

pedagang. Margin pemasaran PT Sinar Sarana Sentosa dapat 

dilihat pada tabel berikut : 



70 
 

 

 



71 
 

Berdasarkan tabel di atas, margin pemasaran yang diperoleh 

dari saluran I sebesar Rp. 7.500. Margin pemasaran dalam 

saluran I ini merupakan margin pemasaran terbesar, sedangkan 

margin pemasaran terkecil terdapat pada saluran III yakni 

sebesar Rp. 5.500.  

Persentase margin merupakan salah satu indikator dari 

efisiensi pemasaran, sehingga untuk melihat efisiensi suatu 

pemasaran dapat dilihat dari persentase dari margin pemasaran 

tersebut. Persentase margin pemasaran yang didapat dari 

saluran I adalah sebesar 60%, saluran II sebesar 52% dan 

saluran III sebesar 44%. Mark up merupakan suatu persentase 

margin yang dihitung atas dasar harga pokok penjualan atau 

atas dasar harga penjualan eceran suatu barang. Hasil dari 

mark up margin pemasaran yang didapat dari saluran I adalah 

sebesar 37,5%, saluran II 34,2% dan saluran III sebesar 

30,6%.  

Analisa margin pemasaran diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa semakin banyak pedagang perantara yang 

terlibat dalam saluran pemasaran maka akan semakin besar 

pula margin pemasaran yang terbentuk. Besarnya margin bagi 

pedagang perantara semakin menguntungkan mereka atau 

secara ekonomi berarti pemasaran semakin efisien. Jika dilihat 

dari sudut konsumen makin besar margin pemasaran maka 
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akan semakin tinggi pula harga yang harus dibayar oleh 

konsumen rumah tangga. 

4.11 Analisa Pemasaran dengan Pendekatan Efisiensi 

Pemasaran yang Diterima Peternak 

Efisiensi pemasaran yang diterima peternak dapat 

dianalisa dengan menggunakan pendekatan perbandingan 

harga di tingkat produsen (peternak) dengan harga di tingkat 

konsumen. Menurut Nurhayati (2000) menyatakan bahwa 

pemasaran hasil pertanian ditinjau dari bagian harga yang 

diterima petani dikatan efisien apabila harga jual produsen 

>40% dari harga di tingkat konsumen. Efisiensi yang diterima 

peternak dari setiap saluran dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 10. Analisa efisiensi pemasaran yang diterima peternak  

Saluran 

Pemasaran 

Harga 

ditingkat 

peternak 

(Rp/Kg) 

Harga 

ditingkat 

konsumen 

(Rp/Kg) 

Efisiensi 

pemasaran 

diterima 

peternak (%) 

I 12.500 20.000 62,5% 

II 12.500 19.000 65,8% 

III 12.500 18.000 69,4% 

 

Berdasarkan data diatas diperoleh hasil dari efisiensi 

pemasaran yang diterima peternak dari saluran I adalah 

sebesar 62,5%, saluran II sebesar 65,8% dan saluran III 

sebesar 69,4%. 
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 Efisiensi pemasaran yang diterima peternak dari 

ketiga saluran tersebut sudah >40%, hal ini sesuai dengan 

pendapat Wedastra (1999) bahwa hasil produksi yang ditinjau 

dari bagian harga yang diterima petani dikatakan efisien 

apabila harga jual peternak >40% dari harga ditingkat 

konsumen. Efisiensi pemasaran dari ketiga saluran tersebut 

yang paling besar terjadi pada saluran III yakni sebesar 69,4%, 

hal ini berarti efisiensi pemasaran yang diterima pedagang 

lebih efisien daripada pedagang lain. Sedangkan dari sudut 

konsumen, hal tersebut termasuk efisien, karena semakin besar 

efisiensi pemasaran maka semakin kecil harga yang diterima 

oleh konsumen dalam setiap pembelian ayam pedaging. 

Dari hasil efisiensi pemasaran yang diterima oleh 

peternak pada ketiga saluran tersebut bahwa saluran 

pemasaran yang berlangsung di PT Sinar Sarana Sentosa tidak 

merugikan secara ekonomis. Semakin panjang rantai 

pemasaran maka semakin rendah efisiensi yang diterima 

peternak, sehingga harga yang dibayar oleh konsumen lebih 

besar. 
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4.12 Analisa Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Keuntungan  

Analisa yang dapat menggambarkan efisiensi saluran 

pemasaran selain dari analisa margin pemasaran adalah analisa 

share keuntungan per biaya masing-masing pedagang yang 

terlibat dalam pemasaran ayam broiler. Efisiensi 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. Tingkat share keuntungan tiap 

pedagang yang berperan dalam proses pemasaran dapat dilihat 

pada tabel  



75 
 

Tabel 11. Analisa share keuntungan tiap pedagang besar dan 

pedagang kecil. 

Lembaga Pemasaran 
Keuntungan 

Rp/Kg 

Share 

Keuntungan (%) 

Pedagang besar A 1.086,6 72,4 

Pedagang besar B 1.020 68 

Pedagang besar karkas ayam 5.110 92,9 

Pedagang kecil I 2.960 74 

Pedagang kecil II 3.900 78 

Pedagang pengecer 950 47,5 

 

Berdasarkan hasil dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa share keuntungan tertinggi terdapat pada pedagang 

besar karkas ayam sedangkan share keuntungan terendah 

terdapat pada pedagang pengecer. 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

pemasaran adalah dengan melihat share keuntungan dari 

masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran. Apabila perbandingan share keuntungan dari 

masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 

masih merata (selisih share keuntungan tidak besar), maka 

sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

Kesimpulan dari penjabaran tabel diatas adalah bahwa 

efisiensi dengan pendekatan share keuntungan yang kurang 
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terbentuk merata. Dari tabel diatas efisiensi pemasaran dapat 

dikatakan kurang efisien, hal ini dikarenakan share 

keuntungan yang terbentuk di setiap lembaga tidak terbentuk 

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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4.13 Analisa Kinerja Jalur Pemasaran dengan Pendekatan 

Struktur, Perilaku dan Penampilan (Structure, 

Conduct and Performance of Market) 

Pendekatan ini pada umumnya dikembangkan di 

Amerika Serikat yaitu untuk menganalisis organisasi pasar dan 

sektor industri, tetapi setelah beberapa waktu konsep ini 

digunakan untuk menganalisis sektor pertanian. Salah satu 

pendekatan dalam studi pemasaran yang sampai saat ini 

dipandang paling komprehensif dalam mengamati sistem 

pemasaran adalah pendekatan S-C-P. Pendekatan ini 

merupakan indikator dalam mengukur tingkat efisiensi 

pemasaran yang dianggap paling tepat. 

Analisis struktur, prilaku dan penampilan pasar 

dilaksanakan secara deskriptif berdasarkan kualifikasi pada 

tabel 12. 
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Tabel 12. Format Penilaian Pendekatan Struktur, Perilaku dan 

Penampilan Pasar 

Model 

Analisis 
Alat Ukur Pengamatan Penilaian 

S
tr

u
ct

u
re

 

(S
tr

u
k

tu
r)

 

 Jumlah pedagang  Banyak  Efisien 

 Jumlah konsumen  Banyak  Efisien 

 Kemudahan barang 

untuk masuk pasar  Mudah  Efisien 

 Konsentrasi pasar 

 Tidak 

Terkonsentrasi  Efisien 

C
o
n

d
u

ct
 (

P
er

il
a
k

u
)  Praktek tidak jujur  Tidak ada  Efisien 

 Persaingan antar 

pedagang  Sehat  Efisien 

 Pembentukan harga 

 Ditentukan 

pasar  Efisien 

 Kolusi antar 

pedagang  Tidak ada  Efisien 

P
er

fo
rm

a
n

ce
 

(P
en

a
m

p
il

a
n

) 

 Distribusi margin 

pemasaran  Tidak merata 

 Tidak 

efisien 

 Ketersediaan produk  Terintegrasi  Efisien 

 Share produsen  Besar  Efisien 

 Efisiensi sumber daya  Terjadi  Efisien 
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4.13.1 Struktur Pasar (Structure) 

a. Jumlah Pedagang dan Konsumen 

Perusahaan ayam broiler dengan sistem kemitraan di 

wilayah Malang cukup banyak salah satunya PT Sinar Sarana 

Sentosa, pedagang yang tergabung dalam perusahaan ini 

dikatakan cukup banyak yakni ada 25 pedagang aktif yang 

bekerja sama dengan perusahaan. Tolak ukur dari jumlah 

pedagang ini diukur berdasarkan tingkat konsentrasi penjual 

dan juga melalui besar kecilnya penerimaan atau pembelian 

yang dilakukan oleh pedagang, sedangkan untuk jumlah 

pembeli atau konsumen ayam broiler hampir seluruh 

masyarakat di wilayah malang membeli atau mengkonsumsi 

ayam. Pasar yang terjadi disini adalah pasar persaingan 

sempurna, semakin banyak produk yang diserap konsumen 

maka semakin besar volume penjualan dan pendapatan 

produsen, selain itu konsumen dapat memilih dan menentukan 

jenis produk yang dipilih. 

b. Kemudahan Barang Masuk Pasar 

Proses pemasaran ayam broiler tidak hanya 

terkonsentrasi di daerah Malang saja, tatapi pedagang juga 

banyak menjualkan ayamnya ke luar Malang. Pedagang ini 

memasarkan ayamnya di berbagai daerah seperti Jombang, 
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Surabaya, Gresik, dan Kediri. Pemasaran yang dilakukan di 

berbagai daerah ini menunjukkan bahwa kemudahaan barang 

untuk masuk ke berbagai pasar dapat dikatakan efisien, 

sehingga ayam broiler tidak hanya terkonsentrasi di daerah 

Malang saja tetapi ayam dapat dipasarkan di berbagai daerah 

luar Malang. 

c. Konsentrasi Pasar 

Penjualan ayam broiler di PT Sinar Sarana Sentosa  

tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Malang, tetapi juga 

meluas ke daerah Jombang, Surabaya, Gresik dan Kediri, 

sehingga keuntungan yang dihasilkan maksimal dan efisien. 

Pemasaran ayam broiler tidak hanya terkonsentrasi di Malang 

melainkan di berbagai tempat tersebut bertujuan agar 

pedagang mendapatkan keuntungan yang maksimal 

4.13.2 Perilaku Pasar (Conduct) 

a. Praktek Tidak Jujur 

Proses penjualan ayam broiler di perusahaan berjalan 

lancar serta tidak ditemukannya praktek tidak jujur antara 

perusahaan dan pedagang, karena untuk membeli ayam broiler 

pedagang harus melakukan pembayaran terlebih dahulu atau 

disebut dengan CBD (Cash Before Delivery). Pedagang yang 
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telah melakukan pembayaran akan medapatkan tanda terima 

berupa DO (Delivery Order) yang kemudian dapat mengambil 

ayam di peternak yang dipilih. 

b. Persaingan Antar Pedagang 

Persaingan antar pedagang ayam broiler dilakukan 

secara sehat. Pedagang-pedagang memasarkan ayam kepada 

konsumen dengan persaingan secara sehat, di samping itu 

pedagang tersebut telah memiliki konsumen tetap atau 

langganan untuk membeli ayam-ayamnya. Setiap pedagang 

memiliki strategi pemasaran sendiri yang dapat menarik 

konsumen untuk membeli ayam. 

c. Pembentukan Harga 

Pembentukan harga ditentukan oleh kondisi pasar. 

Harga masing-masing pedagang tidak sama sesuai dengan 

keuntungan yang diharapkan oleh setiap pedagang. Penentuan 

harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikemukakan 

oleh Sutawi (2002) yakni : 

- Pesaing : Semakin banyak pesaing maka kebebasan 

dalam menentukan harga semakin terbatas. 

- Reputasi : Reputasi pedagang atau lembaga pemasaran 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya harga produk. 
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- Kondisi lingkungan : Jika perusahaan ingin 

menetapkan harga, maka perusahaan tersebut harus 

membuat susasana tempat penjualannya berbeda 

dengan tempat penjualan pesaing. 

d. Kolusi Antar Pedagang 

Kolusi antar pedagang merupakan suatu kendala yang 

dapat menghambat pemasaran dan pengembangan usaha. 

Kolusi antar pedagang dalam PT Sinar Sarana Sentosa tidak 

ditemukan adanya kolusi, hal ini dikarenakan pedagang telah 

memiliki strategi dalam memasarkan ayam, selain itu 

pedagang memiliki konsumen tetap atau pelanggan untuk 

membeli ayam di tempat pedagang tersebut. 

4.13.3 Penampilan Pasar (Performance) 

a. Distribusi Margin Pemasaran 

Distribusi margin pemasaran antar lembaga pemasaran 

yang terlibat dianggap tidak merata, hal ini ditunjukkan dari 

besarnya keuntungan dan biaya pemasaran pada setiap 

pedagang. Distribusi margin yang merata dapat tercapai 

apabila masing-masing pedagang mengambil keuntungan yang 

proporsional dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, 
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sehingga pedagang yang lain bisa ikut dalam mengambil 

keuntungan dan pembagian margin secara proporsional. 

b. Ketersediaan Produk 

Ketersediaan produk akan mempengaruhi lancarnya 

pemasaran. Suatu usaha harus dapat menyediakan produk 

kepada konsumen. Ketersediaan ayam di PT Sinar Sarana 

Sentosa dapat dikatakan terintegrasi atau tidak terbatas, hal ini 

dikarenakan peternak yang tergabung dalam perusahaan cukup 

banyak yakni sekitar 175 peternak dengan jumlah ayam ± 

950.000 ekor. Ketersediaan produk yang terintegrasi ini dapat 

memenuhi permintaan konsumen akan daging ayam broiler. 

c. Share Produsen 

Share harga yang diterima produsen (peternak) 

termasuk tinggi yaitu di atas 40%. Rata-rata nilai share harga 

yang diterima produsen pada ketiga saluran di atas adalah 

65%, hal ini menunjukkan bahwa ketiga saluran tersebut 

efisien, hal ini sesuai pendapat Kohl dan Downey dalam 

Nuryati (2000) yang menyatakan bahwa hasil peternakan 

ditinjau dari bagian harga yang diterima peternak produsen 

dikatakan efisien apabila harga jual produsen di atas 40% dari 

harga di tingkat konsumen.  
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d. Efisiensi Sumber Daya 

Tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan dapat 

dikatakan efisien. Perusahaan memiliki tenaga Technical 

Service (TS), tenaga bagian pemasaran dan tenaga kerja 

lainnya yang berkompeten dalam bidangnya. Sistem 

pengorganisasian di dalam perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan bekerja secara professional dengan tenaga kerja 

yang dimiliki, sehingga efisiensi sumber daya yang ada lebih 

efisien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan hasil dari analisis data, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Saluran pemasaran yang terdapat pada kemitraan PT. 

Sinar Sarana Sentosa Malang terdapat tiga macam 

saluran yaitu  

a. Saluran I : Peternak – Pedagang besar A – Pedagang 

kecil I – Pedagang pengecer – Konsumen.  

b. Saluran II : Peternak – Pedagang besar B – Pedagang 

kecil II – Konsumen.  

c. Saluran III : Peternak – Pedagang besar karkas ayam – 

Konsumen. 

2. Hasil dari efisiensi pemasaran yang di lihat dari : 

a. Hasil margin pemasaran terbesar terdapat pada saluran 

I yakni sebesar Rp 7.500,- per kg atau sebesar 60%, 

sedangkan margin terkecil terdapat pada saluran III 

yakni sebesar Rp 5.500 per kg atau sebesar 44%. 

Perbedaan margin ini dapat disimpulkan bahwa 

semkin banyak pedagang perantara yang terlibat maka 

semakin besar pula margin pemasaran yang terbentuk. 

b. Hasil dari efisiensi yang diterima oleh peternak yang 

tertinggi terdapat pada saluran III yakni sebesar 69,4% 

dan terendah terdapat pada saluran I sebesar 62,5%. 

Efisiensi yang diterima oleh peternak dapat dikatakan 
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efisien, karena tingkat efisiennya >40% dari harga 

ditingkat konsumen. 

c. Hasil analisis share keuntungan tertinggi pada setiap 

pedagang terdapat pada pedagang besar karkas ayam 

sebesar 92,9% sedangkan share keuntungan terendah 

terdapat pada pedagang pengecer sebesar 47,5%. 

Kesimpulan dari analisis share keuntungan tersebut 

adalah efisiensi pemasaran dapat dikatakan kurang 

efisien, hal ini dikarenakan share keuntungan yang 

terbentuk di setiap lembaga tidak terbentuk merata. 

3. Berdasarkan analisa kinerja jalur pemasaran (SCP) dapat 

disimpulkan bahwa analisa struktur dan perilaku pasar 

menunjukkan telah efisien, akan tetapi pada analisa 

penampilan pasar menunjukkan belum efisien, hal ini 

dapat dilihat dari distribusi margin yang kurang merata. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Share keuntungan yang diterima oleh pedagang besar 

karkas ayam lebih tinggi dibandingkan pedagang lainnya, 

hal ini yang menyebabkan efisiensi pemasaran 

berdasarkan share keuntungan kurang merata sehingga 

perlu adanya peningkatan komunikasi antar pedagang 

tentang penentuan harga ayam dipasaran, agar perbedaan 

harga ayam disetiap pedagang tidak mengalami 

perbedaan yang signifikan.  

2. Pada analisa kinerja jalur pemasaran yang terdapat di PT 

Sinar Sarana Sentosa Malang secara umum sudah efisien 

kecuali pada penampilan pasar berdasarkan analisa 
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distribusi margin yang kurang terbentuk merata, sehingga 

dalam kinerja jalur pemasaran khususnya pada 

penampilan pasar perlu ditingkatkan agar mendapatkan 

hasil yang lebih maksimal. 

 



88 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abbot, M. 1981.  Agricultural Economics and Marketing in 

the Tropics, lognman Group Ltd, Esssex. 

Alfarisi, D. A. 2009. Analisa Struktur dan Kinerja Industri 

Pulp dan Kertas Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha, 1: 

66-68. 

Anonimous, 1997. Petunjuk Pelaksanaan Cash Program 

Rehabilitasi Perunggasan Ayam Ras. Direktorat Jendral 

Peternakan. Jakarta. 

Bambang, A. 2000. Pedoman Beternak Ayam Broiler. Cetakan 

ke XI. Yogyakarta : Kanisius. 

Ginting E. 1993. Metode Penelitian. Pusat Pengembangan 

Ilmu sosial. Fapet Unibraw. Malang 

Gitosudarmo, H, I. 1994. Manajemen Pemasaran. Edisi 

Pertama. BPFE. Yogyakarta. 

Hafsah, J. 1999. Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi. 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

Hakobyan, A. 2004. Evolving Marketing Channels in Armenia 

: A Structure-Conduct-Performance Analysis. Diperoleh 

dari world wide web :  http://www.usda.am/ 

Hasibuan, N. 1993. Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli 

dan Regulasi. LP3ES, Jakarta  

Indarto P. 1990. Beternak Unggas. Armico. Bandung 

http://www.usda.am/


89 
 

Jaya, W.K. 2001. Ekonomi Industri. BPFE, Yogyakarta.  

Kotler,P. 1997. Manajemen Pemasaran Buku Satu Edisi 

Revisi. Penerbit PT Prehalindo. Jakarta 

               1999. Manajemen Pemasaran di Indonesia. Salemba 

Empat,Jakarta. 

Krisnamurthi, B. 1998. Perkembangan Kelembagaan dan 

Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat : Suatu 

Kajian Cross Section. Disertasi Doktor. Program 

Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Limbong. 1987. Pengantar Tataniaga Pertanian. Bahan 

Kuliah Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. 

Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor 

Martin, S. 1989. Industrial Economic : Economic Analysis and 

Public Policy. Macmillan Publishing Company. New 

York. 

McCarthy dan Perreault. 1993. Dasar-dasar Pemasaran. Edisi 

kelima. Penerbit Erlangga. Jakarta  

Napitupulu, A.H. 1989. Tataniaga Peternakan : Suatu 

Pengantar Sistem Koordinasi dan Pasar Berjangka. 

Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas Peternakan 

Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor 

Nurhayati. 2000. Analisis Efisiensi Pemasaran Ternak Sapi 

Potong di Kabupaten Grobokan, tesis S-2 Program Pasca 

Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Yogyakarta 

Purmantono, E. 1993. Tataniaga Ayam Ras Pedaging pada 

Peternak Kecil di Kabupaten Bogor. (Skripsi). Fakultas 

Peternakan, Institut Pertanian Bogor. 

Prasetyo,S. 2008. Pengaruh Harga Komoditas Substitusi Dan 

Komplementer Terhadap Permintaan Daging Ayam Ras 



90 
 

Di Kabupaten Bogor. (Skripsi). Fakultas Pertanian, Institut 

Pertanian Bogor 

Rasyaf, 1996. Beternak Ayam Pedaging. PT. Penebar 

Swadaya. Jakarta. 

Romdoni, E. 2003. Analisis pendapatan  dan tingkat kepuasan 

peternak terhadap pelaksanaan kemitraan ayam ras di 

Kabupaten Bogor. Skripsi. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial 

Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 

Saladdin, D. 1994. Dasar-dasar Manajemen Pemasaran. 

Mander Maju. Bandung  

Saragih B., 2000. Agrbisnis Berbasis Peternakan. Pustaka 

Wirausaha Muda, Bogor. 

Shepherd, W. G. 1990. The Economics of Industrial 

Organization. Third Edition. Prentice-Hall, New Jersey. 

Soehaji. 1992. Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, Upaya 

Peningkatan Kerangka Landasan, Pokok Pikiran Jangka 

Panjang Tahap ke II dan Konsepsi Repelita VI 

Pembangunan Peternakan. Departemen Pertanian. 

Direktorat Jenderal Peternakan. Jakarta. 

Soekartawi. 1993, Manajemen Pemasaran Hasil  –  hasil 

Pertanian.  Rajawali Press, Jakarta. 

Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: 

Alfabeta. 

Suharno,B. 1999. Kiat Sukses Berbisnis Ayam. Penebar 

Swadaya. Jakarta  

Sutawi. 2002. Manajemen Agribisnis. UMM Press. Malang 



91 
 

Swasta. 1998. Pengantar Bisnis Modern. Edisi Ketiga. 

Yogyakarta: Liberty  

             1999. Saluran Pemasaran, BPFE Yogyakarta. 

             2000. Manajemen Pemasaran Modern. Edisi kedua. 

Penerbit Liberty. Yogyakarta 

Wedastra, M. 1999. Analisis Efisiensi Pemasaran Bawang 

Merah di Kabupaten Lombok Barat NTB. Tesis S-2 Pasca 

Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Malang  

Widodo, W. 1993. Tataniaga Hasil Ternak di Indonesia. Fapet 

UB. Malang 

Wiharto. 1985. Petunjuk Beternak Ayam. Lembaga Penerbitan 

Universitas Brawijaya. Malang 

Wirawati. S. 2006. Analisis Sistem Pemasaran Ayam Ras 

Pedaging Produk Sunan Kudus Farm di Kec.Ciampea 

Kab. Bogor. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut 

Pertanian Bogor. Bogor 

Wisaptingingsih, U. 1991. Tata Niaga Ternak. Fakultas 

Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang 

Yuniarti, T. 2002. Analisa Efisiensi Pemasaran Jambu Mente 

di Kabupaten Lombok Barat NTB. Tesis S-2 Pasca Sarjana 

Universitas Brawijaya Malang. Malang 

 



92 
 

 

Lampiran 1. Margin Pemasaran Tiap Saluran 

Analisa margin pemasaran 

 MP = Pr – Pf  

Keterangan : 

MP = Margin Pemasaran Ayam Broiler 

Pr = Harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf = Harga ditingkat peternak (Rp/Kg) 

Pada Saluran pertama  

MP  =   Rp. 20.000 – Rp. 12.500 

  =  Rp. 7.500 

 

Lampiran 2. Persentase Margin Tiap saluran 

Analisa persentase margin 

 100%
Peternak di Harga

Margin Total
  Margin Persentase  

Pada saluran pertama : 

%100
12.500 Rp.

7.500 Rp.
  Margin  Persentase   

    =  37,5 % 
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Lampiran 3. Mark up pemasaran tiap saluran 

Analisa Mark up pemasaran 

   %100
Konsumen di Harga

Margin Total
   Up Mark  

Pada saluran pertama : 

%100
20.000 Rp.

7.500 Rp.
  Up Mark  

  =    37,5% 

Lampiran 4. Efisiensi Pemasaran yang Diterima Peternak 

Analisa efisiensi pemasaran 

  %100
Pr

Pf
  Spf  

Keterangan : 

SPf = Efisiensi pemasaran ayam broiler 

Pf = Harga ditingkat peternak  

Pr = Harga ditingkat konsumen 

Pada saluran pertama : 

%100
20.000 Rp.

12.500 Rp.
  Spf  

 =   62,5% 
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Lampiran 5.  Share Keuntungan Pedagang 

Analisa Share Keuntungan 

 
 

%100
Pr





Pf

Kpi
Ski  

Kpi  =  Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Pr  =  Harga ditingkat konsumen  

Pf  =  Harga ditingkat peternak 

Share keuntungan pada pedagang besar A 

 

 

  

 = 72,4 % 

 

%100
1.500

1.086,6
    

%100
12.500) - (14.000

1.086,6
      Besar A Pedagang Keuntungan Share
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Lampiran 7. Penerimaan, biaya pemasaran dan keuntungan 

pedagang besar karkas ayam per angkut 

No Uraian 
Jumlah 

(Rp/Kg) 

Jumlah 

(Rp/2.000kg) 
% 

1 Penerimaan 

 

Penjualan ayam karkas 18.000 36.000.000 100 

 

Total penerimaan 18.000 36.000.000 100 

2 Biaya pemasaran 

 

Pembelian ayam 12.500 25.000.000 97 

 

Penyusutan kendaraan 225 450.000 1,7 

 

Penyusutan peralatan 15 30.000 0,1 

 

Tenaga kerja 75 150.000 0,6 

 

Bahan bakar 75 150.000 0,6 

 

Total biaya pemasaran 12.890 25.780.000 100 

3 Keuntungan 5.110 10.220.000  
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Lampiran 9. Penerimaan, biaya pemasaran dan keuntungan 

pedagang pengecer per angkut 

No Uraian 
Jumlah 

(Rp/kg) 

Jumlah 

(Rp/200 kg) 
% 

1 Penerimaan 

 

Penjualan ayam 20.000 4.000.000 100 

 

Total penerimaan 20.000 4.000.000 100 

2 Biaya pemasaran 

 

Pembelian ayam 18.000 3.600.000 94,5 

 

Penyusutan kendaraan 500 100.000 2,6 

 

Penyusutan peralatan 50 10.000 0,3 

 

Tenaga kerja 250 50.000 1,3 

 

Bahan bakar 250 50.000 1,3 

 

Total biaya pemasaran 19.050 3.810.000 100 

3 Keuntungan 950 190.000  
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Lampiran 10. Perjanjian Kerjasama Kemitraan 
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Lampiran 11. Kesepakatan Harga 
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Lampiran 12. Dokumentasi 

   

 

 


