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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Produk pangan yang berasal dari protein hewani 

merupakan bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat Indonesia selain pangan pokok berupa beras. 

Sudah sejak jaman dahulu masyarakat menyandingkan pangan 

pokok dengan protein hewani dengan tujuan untuk 

meningkatkan gizi. Protein asal ternak ini memiliki fungsi 

penting dalam kehidupan sehari-hari manusia karena 

mengandung berbagai asam amino yang diperlukan untuk 

pertumbuhan dan kecerdasan manusia. Peranan yang seperti 

ini tidak dapat digantikan oleh sumber protein nabati. Pangan 

hewani (daging, susu dan telur) sebagai sumber protein yang 

berfungsi untuk kecerdasan, memelihara stamina tubuh, 

mempercepat regenerasi sel dan menjaga sel darah merah 

(eritrosit) agar tidak mudah pecah. Untuk memenuhi 

kebutuhan hewani dan peningkatan income bagi peternak 

maka usaha pemerintah yang bersinergi dengan para peternak 

dalam mewujudkan pendayagunaan sebagian besar komoditi 

ternak dikembangkan, salah satunya adalah peternakan ayam 

ras petelur.  

Ayam ras petelur merupakan salah satu usaha sub sektor 

peternakan yang memiliki potensi dan peluang yang sangat 

besar dalam pengembangan sub sektor peternakan, ini 

disebabkan karena potensi pasarnya yang cukup cerah baik 

dalam negeri maupun untuk ekspor. Hal ini dapat dilihat pada 

struktur konsumsi daging dan telur nasional saat ini di mana 

pangsa daging ayam ras mencapai 55 % dan pangsa telur ayam 

ras sekitar 65 %, maka pengembangan perunggasan nasional 
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khususnya ayam ras petelur ke depannya diharapkan mampu 

memasuki pasar internasional untuk merebut peluang yang 

ada. Ayam ras petelur merupakan ayam betina yang khusus 

diambil telurnya. Ayam petelur memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan ayam yang lain, kemampuan 

berproduksi ayam ras petelur ini cukup tinggi yaitu 250-280 

butir/tahun, kemampuan ayam ras dalam memanfaatkan 

ransum pakan sangat baik dan periode bertelur ayam ras 

petelur lebih panjang, hal ini yang menjadikan salah satu 

dorongan bagi masyarakat untuk menjalankan usahanya dalam 

budidaya ayam ras petelur.  

Kediri merupakan salah satu sentra peternakan ayam 

petelur penghasil telur di Jawa Timur. Ayam merupakan salah 

satu jenis unggas yang paling popular di masyarakat, selain itu 

ayam merupakan hewan yang sangat mudah diternakkan 

dengan modal biaya yang digunakan relatif kecil dibandingkan 

dengan ternak besar. Populasi peternakan ayam tersebar di 

kabupaten Kediri antara lain didaerah Pare, Puncu, Wates, 

Ringinrejo dan Kras. Dinas Peternakan Kabupaten Kediri 

(2013) menjelaskan bahwa produksi telur di Kabupaten Kediri 

mencapai 8.455.987 kg/tahun. Data tersebut menunjukkan 

bahwa sektor peternakan tersebut menyajikan peluang yang 

dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan 

taraf ekonomi. 

Pemasaran telur yang dilakukan oleh produsen biasanya 

menggunakan berbagai lembaga pemasaran agar produk telur 

ayam ras sampai ke tangan konsumen. Efisiensi adalah 

penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian 

hasil yang optimum. Proses ini memerlukan biaya pemasaran 

yang akan digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi 

pemasaran, hal ini perlu adanya perhatian masalah efisiensi 
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pemasaran agar telur sampai di tangan konsumen dengan 

harga yang wajar dan lembaga pemasaran yang terlibat masih 

mampu menjalankan fungsi pemasaran secara baik. Efisiensi 

pemasaran akan terjadi jika biaya pemasaran bisa ditekan 

sehingga ada keuntungan, pemasaran dapat lebih tinggi, 

persentase pembedaan harga yang dibayarkan konsumen serta 

produsen tidak terlalu tinggi dan tersedianya fasilitas fisik 

pemasaran. Efisiensi pemasaran tersebut adalah indikasi 

kesejahteraan para pelaku kegiatan ekonomi produksi 

pertanian meliputi produsen, lembaga pemasaran dan 

konsumen. Melalui efisiensi pemasaran terlihat perbedaan 

pendapatan produsen dengan biaya konsumen serta kelayakan 

pendapatan produsen dengan pendapatan pelaku pemasaran 

yang terlibat dalam kegiatan tataniaga. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana lembaga pemasaran telur ayam ras di 

Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.  

2. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran di tinjau dari 

segi margin pemasaran, farmer’s share, share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran 

telur ayam ras. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

1. Mengetahui lembaga pemasaran telur ayam ras di 

Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.  

2. Mengetahui bagaimana tingkat efisiensi pemasaran 

ditinjau dari segi margin pemasaran, farmer’s share, 
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share biaya pemasaran dan share keuntungan dari 

masing-masing lembaga pemasaran yang berperan 

dalam pemasaran telur ayam ras. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk meningkatkan produksi dan 

pemasaran telur ayam ras: 

1. Bagi produsen (peternak), penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan 

produksi dan pemasaran telur ayam ras.  

2. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan penerapan ilmu selama proses 

perkuliahan, praktek di lapang dan sebagai wawasan 

baru mengenai efisiensi pemasaran telur ayam ras. 

3. Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai informasi dan bahan acuan bagi peneliti di 

bidang yang sama. 

1.5.  Kerangka Pikir 

Pemasaran merupakan suatu proses yang dilahirkan karena 

adanya kebutuhan dengan cara pertukaran dari produsen ke 

konsumen. Produsen memberikan hasil produksinya berupa 

telur ayam ras melalui aktivitas pemasaran dengan cara 

dipasarkan ke konsumen melalui pedagang perantara. 

Aktivitas pemasaran melibatkan berbagai macam lembaga 

pemasaran yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

nilai guna, baik bentuk, waktu pemilihan dan informasi. 

Lembaga pemasaran yang melakukan aktivitas ini, maka 

muncul berbagai biaya dalam pemasaran sehingga membuat 

margin pemasaran tinggi. Margin pemasaran yang tinggi 
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menunjukkan semakin besarnya perbedaan antara harga yang 

dibayar konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen, 

hal ini disebabkan oleh prasarana lembaga pemasaran yang 

diminta untuk konsumen dan penggunaan pemasaran yang 

berlebihan. Saluran pemasaran yang pendek mengakibatkan 

proses pemasaran akan lebih efisien. Biaya yang diperlukan 

dalam proses pemasaran dapat ditekan seminimal mungkin, 

sesuai dengan hukum ekonomi semakin pendek rantai 

pemasaran antara produsen dan konsumen maka nilai jual 

yang akan didapatkan semakin tinggi, sebaliknya semakin 

panjang rantai pemasaran yang dilewati oleh komoditi 

tersebut, maka nilai jual petani akan semakin kecil bahkan 

cenderung merugi dan besar kecilnya biaya pemasaran yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemasaran selain berpengaruh harga 

ditingkat pengecer dan produsen juga berpengaruh terhadap 

efisiensi pemasaran. Faktor yang mempengaruhi efisiensi 

pemasaran antara lain harga yang diterima produsen, distribusi 

margin pemasaran, share biaya pemasaran, share keuntungan 

dan ratio yang diterima lembaga-lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam aktivitas pemasaran. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pemasaran Telur Ayam Ras. 
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