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MARKETING EFFICIENCY OF COMMERCIAL 
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ABSTRACT 
 
 Study was carried out at Selopuro Sub District Blitar 

Regency. The purpose of research was to determine 

commercial chicken eggs marketing pattern and marketing 

efficiency based on farmer price share, marketing margin, cost 

share and profit share. Respondent used purposive sampling 

method for farmers and snowball sampling method for traders. 

Data were collected from 17
th
 March to 17

th
 April 2015. 

Primary data (cost production, revenue, egg price, marketing, 

etc) were gathered from these two respondents (15 farmers and 

25 traders). Descriptive analysis included economic and 

marketing formulation were applied to analyse the data. 

Results discovered that direct marketing and indirect 

marketing with three marketing pattern (MP). MP I (producer 

-  wholesalers A - agents outside of the town out the province). 

MP II (producer - wholesalers B – agents outside of town in 

the province). MP III (producer - retailers – consumers) 

represented commercial chicken eggs marketing. MP III 

appeared more efficient in commercial chicken eggs marketing 

than MP I and MP II, This was based on MP III can provide 

IDR 1.725.- of marketing margin, 99,86% of cost share, 

28,20% of profit share, 89.69% of farmer price share and 0.93 

of marketing efficiency. 
 
Keywords: marketing pattern, farmer price share, marketing 

margin, cost share, profit share. 
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RINGKASAN 

 
Telur merupakan produk peternakan yang 

memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan 

gizi masyarakat. Blitar merupakan salah satu sentra peternakan 

ayam ras di Jawa Timur. BPS (2013) menjelaskan bahwa 

produksi telur selama tahun 2012 sebesar 317.672.570 kg, 

terbanyak berasal dari Kabupaten Blitar sebesar 106.551.976 

kg dari keseluruhan produksi telur di Jawa Timur. BPS (2013) 

menyatakan bahwa tahun 2012 populasi ayam ras di 

Kecamatan selopuro sebesar 85.400 ekor meningkat sebesar 

10,33% dari tahun sebelumnya. Kecamatan Selopuro 

merupakan kecamatan di Kabupaten blitar dengan populasi 

ayam ras terkecil ke dua yaitu sebesar 0.56% dari populasi 

ayam ras di Kabupaten Blitar. Kondisi ini merupakan peluang 

besar bagi produsen atau pengusaha peternakan khususnya 

bidang perunggasan ayam  ras untuk memenuhi permintaan 

masyarakat, sehingga prospek pengembangan masih terbuka 

lebar. Produsen biasanya menggunakan pemasaran telur dari 

berbagai lembaga pemasaran agar produk telur ayam ras 

sampai ke konsumen akhir. Hal ini perlu adanya perhatian 

mengenai masalah efisiensi pemasaran supaya telur sampai ke 

konsumen akhir dengan harga yang wajar dan lembaga 

pemasaran yang terlibat mampu menjalankan fungsi 

pemasaran secara baik. 
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Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai 

17 April 2015 di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola pemasaran 

telur ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dan 

untuk mengetahui efisiensi pemasaran ditinjau dari segi farmer 

price share, margin pemasaran, share biaya pemasaran, dan 

share keuntungan dari masing-masing pola pemasaran telur 

ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

studi kasus. Penentuan sampel dengan menggunakan metode 

purposive sampling untuk sampel peternak dan metode 

snowball sampling untuk sampel pedagang. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif yaitu efisiensi pemasaran, 

margin pemasaran, share biaya, share keuntungan dan farmer 

price share pada masing-masing pola pemasaran. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 macam 

pemasaran telur ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar yaitu pemasaran langsung dan pemasaran tidak 

langsung. Pemasaran tidak langsung terdapat 3 pola saluran 

pemasaran yaitu: 1. Peternak – pedagang besar A – agen luar 

kota luar provinsi, 2. Peternak – pedagang besar B – agen luar 

kota dalam provinsi 3. Peternak – pedagang pengecer – 

konsumen. Pola pemasar I biaya pemasaran yang dikeluarkan 

pedagang besar A sebesar Rp. 15.552,-/kg dan memperoleh 

keuntungan sebesar Rp. 248,-/kg. Farmer price share sebesar 

83,33%, share biaya pedagang besar A sebesar 99,90% dan  

share keuntungan pedagang besar A sebesar 6,67% 

dengan nilai efisiensi pemasaran sebesar 0,98. Pola pemasaran 

II biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar B 

sebesar Rp. 15.418-/kg dan memperoleh keuntungan sebesar 

Rp. 232-/kg. Farmer price share sebesar 88,24%, share biaya 

pedagang besar B sebesar 99,88% dan share keuntungan 

pedagang besar B sebesar 7,85% dengan nilai efisiensi 

pemasaran sebesar 0,99. Pola pemasaran III biaya pemasaran 

yang dikeluarkan pedagang pengecer sebesar Rp. 15.517-/kg 
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dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.208-/kg. Farmer 

price share sebesar 89,69%, share biaya pedagang pengecer 

sebesar 99,86% dan share keuntungan pedagang pengecer 

sebesar 28,20% dengan nilai efisiensi pemasaran sebesar 0,93.  

Kesimpulan dari penelitian yaitu Pemasaran telur 

ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ada 2 

macam yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. 

Pemasaran secara tidak langsung ada 3 macam saluran 

pemasaran yaitu: Pola I (peternak – pedagang besar A – agen 

luar kota luar provinsi), Pola II (peternak – pedagang besar B 

– agen luar kota dalam provinsi), Pola III (peternak – 

pedagang pengecer – konsumen kecamatan). Pemasaran telur 

ayam ras paling efisien adalah pola pemasaran III dilihat dari 

segi margin pemasaran Rp. 1.725,-/kg, share biaya pemasaran 

99,86%, share keuntungan 28,20%, farmer price share 

89,69%, dan nilai efisiensi pemasaran 0,93. Saran yang 

diberikan peternak ayam ras sebaiknya mengetahui informasi 

mengenai harga telur ayam ras yang belaku di pasar pada hari 

tersebut agar harga yang diterima peternak stabil sampai harga 

yang diterima konsumen akhir. Harga jual telur oleh pedagang 

pengecer tidak merata sebagian pedagang pengecer menjual 

dengan harga terlalu tinggi sehingga tidak sedikit konsumen 

yang memilih membeli langsung ke peternak akibatnya 

volume penjualan pedagang pengecer sedikit yang 

berpengaruh terhadap pendapatan yang sedikit pula. Penentuan 

harga jual pedagang pengecer perlu mengetahui informasi 

mengenai harga telur yang berlaku dipasar sehingga harga jual 

tidak terlalu tinggi dan volume penjualan bisa meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Telur merupakan produk peternakan yang 

memberikan sumbangan terbesar bagi tercapainya kecukupan 

gizi masyarakat. Sebutir telur mengandung gizi yang cukup 

sempurna karena mengandung zat-zat gizi yang lengkap dan 

mudah dicerna. Harga telur ayam ras yang relatif murah 

sehingga mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. 

Kondisi ini menyebabkan permintaan telur ayam ras oleh 

masyarakat terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. 

Badan Pusat Statistik (2013) menjelaskan bahwa rata-rata 

konsumsi protein dari komoditi telur dan susu di Indonesia 

pada tahun 2012 adalah 3,01 g/kapita/tahun dan pada tahun 

2013 mengalami peningkatan yaitu 3,07 g/kapita/tahun. Faktor 

lain penyebab peningkatan permintaan telur adalah 

meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, 

kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi gizi dalam 

kehidupan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat 

terhadap mengkonsumsi telur untuk memberikan zat bagi 

tubuh untuk mempertahankan hidup. Badan Pusat Statistik 

(2010) menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Indonesia 

tahun 2000 adalah 206.264.595 jiwa dan pada tahun 2010 

mencapai 237.641.326 jiwa. Telur merupakan jenis bahan 

makanan yang sangat populer dikalangan masyarakat yang 

sangat bermanfaat sebagai sumber protein hewani. Hampir 

semua lapisan masyarakat dapat mengkonsumsi telur sebagai 

sumber protein hewani karena telur merupakan salah satu 

bentuk makanan yang mudah diperoleh dan mudah dalam 
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mengolahnya, sehingga telur merupakan jenis bahan makanan 

yang selalu dibutuhkan dan dikonsumsi masyarakat. 

Blitar merupakan salah satu sentra peternakan ayam 

ras di Jawa Timur. BPS (2013) menjelaskan bahwa produksi 

telur selama tahun 2012 sebesar 317.672.570 kg, terbanyak 

berasal dari Kabupaten Blitar sebesar 106.551.976 kg dari 

keseluruhan produksi telur di Jawa Timur. Kecamatan 

Selopuro salah satu Kecamatan di Kabupaten Blitar yang 

merupakan lokasi pemeliharaan ternak ayam ras. Populasi 

ayam ras dari tahun ke tahun terus meningkat di daerah ini, 

karena semakin berkembangnya unit-unit peternakan. BPS 

(2013) menyatakan bahwa tahun 2012 populasi ayam ras di 

Kecamatan selopuro sebesar 85.400 ekor meningkat sebesar 

10,33% dari tahun sebelumnya. Kecamatan Selopuro 

merupakan kecamatan di Kabupaten blitar dengan populasi 

ayam ras terkecil ke dua yaitu sebesar 0.56% dari populasi 

ayam ras di Kabupaten Blitar. 

Kondisi ini merupakan peluang besar bagi produsen 

atau pengusaha peternakan khususnya bidang perunggasan 

ayam  ras untuk memenuhi permintaan masyarakat, sehingga 

prospek pengembangan masih terbuka lebar. Permintaan 

produksi telur ayam ras saat ini baru mencapai kebutuhan 

pasar dalam negeri sebesar 65%. Sisanya dari telur ayam 

kampung, itik dan puyuh. Pembangunan perunggasan nasional 

khususnya di bidang ayam ras ke depannya diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan mampu 

memasuki pasar internasional. Produsen biasanya 

menggunakan pemasaran telur dari berbagai lembaga 

pemasaran agar produk telur ayam ras sampai ke konsumen 

akhir. Proses ini membutuhkan biaya pemasaran yang 

digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Hal ini 
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perlu adanya perhatian mengenai masalah efisiensi pemasaran 

supaya telur sampai ke konsumen akhir dengan harga yang 

wajar dan lembaga pemasaran yang terlibat mampu 

menjalankan fungsi pemasaran secara baik. Banyaknya 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran telur akan 

mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran serta 

besarnya biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran 

mengakibatkan semakin besarnya perbedaan harga antara 

peternak produsen dengan konsumen. Hubungan antara harga 

yang diterima peternak produsen dengan harga yang dibayar 

oleh konsumen sangat bergantung pada stuktur pemasaran 

yang menghubungkannya. Margin pemasaran yang Semakin 

besar akan menyebabkan farmer price share menjadi semakin 

kecil, maka kondisi yang semacam ini mengindikasikan sistem 

pemasaran yang tidak efisien. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan penelitian adalah: 

1. Apa saja pola pemasaran telur ayam ras di Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar. 

2. Bagaimana efisiensi pemasaran ditinjau dari segi farmer 

price share, margin pemasaran, share biaya pemasaran, 

dan share keuntungan dari masing-masing pola pemasaran 

telur ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui pola pemasaran telur ayam ras di Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui efisiensi pemasaran ditinjau dari segi farmer 

price share, margin pemasaran, share biaya pemasaran dan 
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share keuntungan dari masing-masing pola pemasaran 

telur ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. 

 

1.4. Kegunaan 

Kegunaan penelitian adalah: 

1. Bagi peternak produsen, penelitian dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk meningkatkan produksi dan 

pemasaran telur ayam ras. 

2. Bagi mahasiswa, penelitian dapat digunakan sebagai bahan 

penerapan ilmu selama proses perkuliahan, praktek lapang 

dan wawasan baru mengenai efisiensi pemasaran telur 

ayam ras. 

3. Bagi pembaca dan peminat permasalahan yang sama, hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan pengetahuan. 

 

1.5. Kerangka Konsep Penelitian 

Pemasaran merupakan suatu proses yang dilahirkan 

karena adanya kebutuhan dengan cara pertukaran dari 

produsen ke konsumen. Pemasaran suatu produk diperlukan 

peran lembaga pemasaran yang akan membentuk suatu jalur 

yang disebut saluran pemasaran. Purposive sampling atau 

pengambilan sampel yang sengaja dipilih digunakan untuk 

penentuan sampel produsen. Snowball sampling atau 

penelusuran saluran pemasaran dari produsen sampai ke 

konsumen akhir digunakan untuk mengetahui saluran 

pemasaran telur ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar. Hasil produksi disalurkan dari produsen kepada 

konsumen melalui lembaga-lembaga perantara antara lain 

pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang pengecer. 

Pedagang besar yaitu pedagang yang membeli atau 
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mendapatkan telur ayam ras dari produsen secara langsung, 

pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah 

tertentu dari produsen. Pedagang menengah atau agen adalah 

pedagang yang membeli atau mendapatkan telur ayam ras dari 

distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah 

kekuasaan penjualan tertentu yang lebih kecil dari daerah 

kekuasaan distributor. Pedagang pengecer adalah pedangang 

yang menjual telur ayam ras langsung ke pemakai akhir atau 

konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Tiap lembaga 

pemasaran melakukan fungsi pemasaran yang berbeda satu 

sama lain yang dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan. 

Pelaksanaan fungsi pemasaran akan terbentuk biaya 

pemasaran. Besarnya biaya pemasaran akan menentukan 

tingkat harga yang diterima produsen dan lembaga pemasaran. 

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Besar 

kecilnya keuntungan pemasaran yang diambil biasanya sesuai 

dengan biaya pemasaran yang telah dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran. Besarnya biaya dan keuntungan akan berpengaruh 

pada harga di tingkat eceran sehingga mengakibatkan 

perbedaan besarnya harga yang harus dibayar konsumen 

dengan harga yang diterima oleh petani. Perbedaan harga 

tersebut disebut sebagai margin pemasaran. Faktor yang 

mempengaruhi efisiensi pemasaran antara lain farmer price 

share, margin pemasaran, share biaya pemasaran dan share 

keuntungan yang diterima lembaga-lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam aktivitas pemasaran telur ayam ras. Secara 

ringkas kerangka konsep dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka  Pemikiran Pemasaran Telur Ayam Ras. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Kusuma (2013) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa ada 3 jalur pemasaran yang digunakan oleh produsen 

telur ayam ras di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

yaitu: jalur I (jalur panjang: peternak – pedagang besar – 

pedagang menengah – pedagang kecil – konsumen), jalur II 

(jalur sedang: peternak – pedagang besar – pedagang 

menengah – konsumen), jalur III (jalur pendek: peternak – 

pedagang besar – konsumen). Ardhiana (2014) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa ada 3 pola pemasaran yang 

digunakan dalam pemasaran telur ayam ras di Kecamatan 

Ringinrejo Kabupaten Kediri yaitu: pola I (peternak – 

pedagang besar – pedagang menengah – pengecer – konsumen 

akhir), pola II (peternak – pedagang besar – pedagang 

pengecer – konsumen), pola III (peternak – pedagang besar – 

konsumen). Mukson (2005) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa ada 4 pola distribusi pemasaran telur ayam ras di 

Kabupaten Kendal yaitu: 1) panjang: peternak – pedagang 

besar – pedagang pasar – pedagang eceran – konsumen, 2) 

sedang: peternak – pedagang pasar –pedagang eceran – 

konsumen, 3) pendek: peternak – pedagang eceran – 

konsumen dan 4) langsung: peternak – konsumen. 

 Amarulloh (2012) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa margin pemasaran yang terbentuk pada saluran 

produsen ke pedagang besar ke pedagang menengah ke 

pedagang kecil ke konsumen; produsen ke pedagang besar ke 

pedagang menengah ke konsumen; produsen ke pedagang 

besar ke konsumen; masing-masing adalah sebesar Rp. 
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2.047,00; Rp. 1.514,00; dan Rp. 1.200,00. Kusuma (2013) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa margin pada saluran 

pola I adalah Rp. 3.355,-, margin pada saluran pola I memiliki 

nilai yang paling besar karena pada saluran pemasaran pola I 

melibatkan banyak lembaga dalam pendistribusiannya. Margin 

pada saluran pola II adalah Rp. 2.930,-, margin pada saluran 

pola II melibatkan dua lembaga dalam pendistribusiannya 

antara lain pedagang besar dan pedagang menengah. Margin 

pada saluran pola III adalah Rp. 2.430,-, margin pada saluran 

pola III melibatkan satu lembaga saja dalam 

pendistribusiannya yaitu pedagang besar. Mukson (2005) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa Rata–rata margin 

pemasaran untuk pemasaran telur ayam ras di Kabupaten 

Kendal pada pola I = Rp. 1300/kg, pola II = Rp. 678,57/kg dan 

pola III = Rp. 575/kg.  

 Prayitno (2014) dalam penelitianya menjelaskan 

bahwa efisiensi pemasaran yang diterima peternak produsen 

pada masing-masing pola adalah sebesar 83,70% pada pola 

pemasaran I, pada pola pemasaran II sebesar 88,38%, dan 

pada pola pemasaran III sebesar 93,74%. Ardhiana (2014) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa share harga yang 

diterima peternak pada pola pemasaran I sebesar 79,07%, pada 

pola pemasaran II sebesar 82,42%, dan pada pola pemasaran 

III sebesar 87,74%. Amrulloh (2012) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa share harga yang diterima 

peternak/produsen pada masing-masing saluran pemasaran 

sebesar 86,75% untuk saluran I, saluran II 89,94%, dan saluran 

III 91,86%. Gultom (1996) menyatakan bahwa pada umumnya 

suatu sistem tata niaga untuk (sebagian) produk hasil pertanian 

dapat dikatakan sudah efisien bila share margin petani berada 

di atas 50%. 
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 Kusuma (2013) menjelaskan bahwa pada pemasaran 

jalur I share biaya pada pedagang besar, pedagang menengah 

dan pedagang kecil berturut-turut adalah 55,57%, 53,92% dan 

42,49%. Pola pemasaran jalur II share biaya pada pedagang 

besar dan pedagang menengah berturut-turut adalah 44,43% 

dan 29,01%. Pola pemasaran jalur III share biaya pada 

pedagang besar adalah 23,95%. Amrulloh (2012) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa share biaya pemasaran 

masing-masing lembaga pemasaran adalah untuk saluran I 

(43,00%; 34,94% dan 22,61%), saluran II (43,00% dan 

18,80%) dan saluran III (18,42%). Ardhiana (2014) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pada pola pemasarn I share 

biaya yg dikeluarkan oleh pedagang besar, pedagang 

menengah, dan pedagang pengecer secara berurutan adalah 

35,71%, 28,03% dan 42,85%. Pola pemasaran II share biaya 

yang dikeluarkan oleh pedagang besar dan pedagang 

menengah secara berurutan adalah 35,71% dan 17,31%. Pola 

pemasran III share biaya yang dikeluarkan oleh pedagang 

besar adalah 22,52%. 

 Ardhiana (2014) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa share keuntungan yang diterima oleh pedagang besar, 

pedagang menengah, dan pedagang pengecer berturut-turut 

64,28%, 71,87% dan 40,12% pada pola pemasaran I. Pola 

pemasara II share keuntungan yang diterima oleh pedagang 

besar dan pedagang menengah berturut-turut 64,23% dan 

82,69%. Pola pemasaran III share keuntungan yang diterima 

oleh pedagang besar sebesar 77,44%. Prayitno (2014) dalam 

penelitiannya menerangkan bahwa share keuntungan yang 

diterima oleh pedagang besar, pedagang menengah, dan 

pedagang kecil berturut-turut adalah 55,57%, 53,92% dan 

52,49% pada jalur pemasaran I. Jalur pemasaran II share 
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keuntungan yang diterima oleh pedagang besar dan pedagang 

menengah berturut-turut adalah 55,57% dan 70,99%. Jalur 

pemasaran III share keuntungan yang diterima pedagang besar 

sebesar 55,57%. Mukson (2005) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa rata-rata share keuntungan yang diterima 

oleh lembaga pemasaran untuk pola I, pola II, dan pola III 

berturut-turut adalah 75,64%, 36% dan 61,10%. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Gambaran Umum Ayam Ras  

Abidin (2003) menjelaskan bahwa ayam petelur 

adalah strain ayam yang mampu bertelur sebanyak 300 butir 

lebih per tahunnya. Ayam petelur merupakan ayam ras yang 

merupakan ayam hasil perkawinan silang (silang dalam 

maupun silang luar) antara bangsa berbagai bangsa ayam 

hutan. Ayam hutan merah (Galus-galus bankiva), ayam hutan 

ceton (Galus lafayetti), ayam hutan abu-abu (Galus soneratti), 

dan ayam hutan hijau (Galus varius, Galus javanicus). 

Amrulloh (2003) menyatakan bahwa ayam ras merupakan tipe 

ayam yang secara khusus menghasilkan telur sehingga 

produktifitas telurnya melebihi produktifitas ayam lainnya. 

Keberhasilan pengelolaan usaha ayam ras sangat ditentukan 

oleh sifat genetik ayam, manajemen pemeliharaan, makanan, 

dan kondisi pasar. 

 

2.2.2. Pemasaran 

 Stanton (2001) mengemukakan bahwa pemasaran 

adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis 

yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang 

memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun 
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pembeli potensial. Stanton (2007) menyatakan bahwa 

pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi 

dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan 

keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 

Sudiyono (2002) menyatakan bahwa secara umum pemasaran 

dianggap sebagai proses aliran barang yang terjadi dalam 

pasar. Pemasaran barang mengalir dari produsen sampai 

kepada konsumen akhir yang disertai penambahan guna 

bentuk melalui proses pengolahan, guna tempat melalui proses 

pengangkutan dan guna waktu melalui proses penyimpanan.  

 Kotler (2002) mejelaskan bahwa pemasaran adalah 

proses sosial dan manajerial dimana seseorang atau kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Swastha (2005) 

menyatakan bahwa pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang, jasa, ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai 

tujuan organisasi, sedangkan menjual adalah ilmu dan seni 

mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk 

mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa 

yang ditawarkan.  

 

2.2.3. Fungsi Pemasaran 

  Kasmir (2004) menjelaskan bahwa fungsi pemasaran 

dibagi menjadi lima, antara lain yaitu: 1). Pemasaran sebagai 

fungsi yang sama yaitu pemasaran sama besarnya dengan 

fungsi keuangan, produksi, kepegawaian sumberdaya manusia 

dengan kata lain masing-masing fungsi memiliki kesamaan 

satu dengan yang lainnya. 2). Pemasaran sebagai fungsi yang 
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lebih penting yaitu fungsi pemasaran memiliki peran yang 

paling besar dari fungsi keuangan, produksi, kepegawaian, dan 

sumberdaya manusia. 3). Pemasaran sebagai fungsi utama 

yaitu pemasaran dipusatkan sebagai sentral dari kegiatan 

fungsi lainnya atau dengan kata lain fungsi pemasaran sebagai 

inti dari kegiatan perusahaan. 4). Pelanggan sebagai 

pengendalian yaitu masing-masing fungsi memiliki peran yang 

sama namun dikendalikan oleh pelanggan. 5). Pelanggan 

sebagai fungsi pengendalian dan pemasaran sebagai fungsi 

integrative yaitu pemasaran sebagai pusat integratif fungsi 

keuangan produk dan sumberdaya manusia sedangkan 

pelanggan karena pelanggan sangat berkaitan dengan 

keuangan, sumberdaya manusia dan produksi dalam 

pengendalian pemasaran. 

 Anindita (2004) menjelaskan bahwa fungsi pemasaran 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga fungsi antara lain yaitu: 1). 

Fungsi pertukaran yaitu perpindahan hak milik dari barang dan 

jasa yang dipasarkan. Fungsi tersebut didapat melalui proses 

penjualan dan pembelian antar lembaga yang bersangkutan. 2). 

Fungsi fisik yaitu tindakan yang berhubungan langsung 

dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan 

tempat, bentuk dan waktu. Fungsi fisik meliputi kegiatan 

penyimpanan, pengolahan dan pengangkutan. 3). Fungsi 

fasilitas yaitu tindakan yang bertujuan untuk memperlancar 

kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan 

konsumen. Fungsi fasilitas meliputi fungsi standarisasi dan 

grading, fungsi penanggungan resiko, resiko pembiayaan dan 

fungsi informasi pasar. 

 Sunyoto (2014) menyatakan bahwa fungsi-fungsi 

pemasaran dapat digolongkan sebagai berikut: 
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1. Fungsi pertukaran meliputi: 

- Pembelian adalah proses atau kegiatan yang mendorong 

untuk mencari penjual. Kegiatan ini merupakan timbal-

balik dari pada penjualan, oleh karena itu perlu 

dimengerti proses atau kegiatan apa yang 

mengakibatkan atau mendorong umtuk melakukan 

pembelian. 

- Penjualan adalah refleksi daripada pembelian yang 

merupakan lawan daripada pembelian. Pembelian tidak 

akan terjadi tanpa penjualan, penjualan tidak ada tanpa 

pembelian. Pembelian dan penjualan terjadi saling 

mendekati, melakukan tawar-menawar, berunding, 

membentuk harga dan penyerahan hak pemilikan. 

 

2. Fungsi penyediaan fisik meliputi: 

- Transportasi adalah kegiatan atau proses pemindahan 

barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. 

Proses ini menciptakan kegunaan tempat (place utility). 

Kegiatan dan proses pemindahan ini dipersoalkan 

bagaimana caranya, apakah menggunakan mobil, 

pesawat, truk, kereta api, kapal laut atau dibawa 

perseorangan dan lain sebagainya. Cara-cara memuat 

dan membongkarnya, dibungkus atau tidak dibungkus 

dan sebagainya. 

- Pergudangan (storage) adalah kegiatan penyimpanan 

barang sejak selesai diproduksi atau dibeli sampai saat 

dipakai atau dijual di masa yang akan datang. 

Pergudangan menciptakan kegunaan waktu (time utility) 

dan dapat terjadi dimanapun juga sepanjang arus antara 

produsen dan konsumen. Dapat dilakukan oleh 

konsumen, perantara, konsumen sendiri dan lainnya.  
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3. Fungsi fasilitas meliputi: 

- Standardisasi jika barang-barang atau jasa-jasa 

berpindah tempat, berpindah waktu atau berpindah 

pemilik, umumnya diperlukan ketentuan-ketentuan 

tertentu.  

- Pembelanjaan (financing) didalam kegiatan pembelian, 

transportasi, pergudangan, standardisasi dan sebagainya, 

diperlukan uang atau dana untuk pembiayaan. 

- Penanggungan risiko (risk bearing) di dalam kegiatan 

atau proses pemasaran terdapat banyak risiko seperti 

risiko hilang, risiko lepas kepemilikan, lepas 

pengawasan, turun harga, rusak, terbakar dan lain 

sebagainya. 

- Penerangan pasar adalah fungsi pemasaran yang sangat 

luas karena fungsi ini memberikan keterangan tentang 

situasi dagang pada umumnya, keterangan yang 

berhubungan dengan funfsi-fungsi manajemen 

pemasaran dan legiatan-kegiatan lainnya mengenai 

spesialisai-spesialisasi di dalam bidang perekonomian.  

 

2.2.4. Lembaga dan Saluran Pemasaran 

 Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa lembaga 

pemasaran adalah orang atau badan usaha atau lembaga yang 

secara langsung terlibat didalam mengalirkan barang dari 

produsen ke konsumen. Lembaga-lembaga pemasaran ini 

dapat berupa tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar 

dan pedagang pengecer. Lembaga-lembaga dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

a. Tengkulak yaitu lembaga pemasaran yang secara langsung 

berhubungan dengan petani tengkulak melakukan transaksi 
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dengan petani baik secara tunai, ijon maupun dengan 

kontrak pembelian. 

b. Pedagang pengumpul, yaitu membeli komoditi pertanian 

dari tengkulak biasanya relatif kecil. 

c. Pedagang besar yaitu melakukan proses pengumpulan 

komoditi dari pedagang pengumpul, juga melakukan 

proses distribusi ke agen penjualan ataupun pengecer. 

d. Pedagang pengecer merupakan lembaga pemasaran yang 

berhadapan langsung dengan konsumen. 

Kamaluddin (2008) menyatakan bahwa lembaga 

pemasaran adalah badan  usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi 

dari produsen ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan 

dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga 

pemasaran muncul karena adanya keinginan konsumen untuk 

memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu (time utility), 

tempat (place utility), dan bentuk (form utiliity). Lembaga 

pemasaran bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi 

pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal 

mungkin. Imbalan yang diterima lembaga pemasaran dari 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran adalah margin 

pemasaran (yang terdiri daribiaya pemasaran dan keuntungan). 

Bagian balas jasa bagi lembaga pemasaran  adalah keuntungan 

yang diperoleh dari kegiatan pemasaran. 

 Kotler (2002) menjelaskan bahwa saluran pemasaran 

adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi 

untuk menyalurkan produk serta status kepemilikan dari 

produsen ke konsumen. Produsen memiliki peranan utama 

dalam menghasilkan barang-barang dan sering melakukan 

sebagian kegiatan pemasaran, pedagang menyalurkan 

komoditas dalam waktu, tempat serta bentuk yang diinginkan 
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konsumen. Saluran pemasaran dari suatu komoditas digunakan 

untuk menentukan jalur mana yang lebih efisien dari semua 

kemungkinan jalur-jalur yang dapat ditempuh, saluran 

pemasaran juga dapat mempermudah dalam mencari besarnya 

margin yang diterima oleh tiap lembaga pemasaran yang 

terlibat. Nitisemito (2000) menyatakan bahwa pemilihan atas 

saluran-saluran pemasaran yang akan dipakai untuk mencapai 

efisiensi pemasaran. Pemakaian saluran pemasaran yang 

banyak akan menimbulkan jalur pemasaran terlalu panjang 

yang mengakibatkan biaya pemasaran yang besar.  

 

2.2.5. Biaya Pemasaran 

 Yusuf dan Nulik (2008) menyatakan bahwa biaya 

pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses 

pemasaran berlangsung mulai dari peternak sampai konsumen 

akhir. Perdagang perantara mengeluarkan biaya dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan pemasaran hingga ke konsumen. 

Besarnya biaya yang dikeluarkan bagi tiap saluran pemasaran 

selalu berbeda-beda. Semakin panjang saluran pemasaran 

maka jumlah biaya yang dikeluarkan akan semakin bertambah. 

Alma (2000) menyatakan bahwa biaya merupakan dasar dalam 

penentuan harga, karena suatu tingkat harga yang dapat 

menutupi biaya akan mengakibatkan kerugian operasional 

maupun biaya non operasional yang menghasilkan 

keuntungan, selanjutnya dikatakan bahwa biaya variabel 

adalah biaya yang berubah-ubah untuk setiap tingkatan atau 

hasil yang di produksi. Biaya total adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan meliputi jumblah biaya variabel 

dan biaya tetap.  

Mulyadi (2005) menyatakan bahwa biaya pemasaran 

dalam arti sempit dibatasi artinya sebagai biaya penjualan. 
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Biaya penjualan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk menjual produk ke pasar. Biaya pemasaran dalam arti 

luas meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk 

selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan 

produk diubah kembali dalam bentuk uang tunai. biaya 

pemasaran dibagi menjadi dua yaitu: Order Getting Cost 

(biaya untuk mendapatkan pesanan) adalah semua biaya yang 

dikeluarkan untuk usaha memperoleh pesanan. Biaya gaji dan 

wiraniaga, komisi penjualan, advertensi dan promosi termasuk 

dalam Order Getting Cost. Order Filling Cost (biaya untuk 

memenuhi pesanan) adalah semua biaya yang dikeluarkan 

dalam usaha agar produk sampai ke pembeli/konsumen. Biaya 

perdagangan, biaya pengangkutan dan biaya penagihan 

termasuk dalam Order Filling Cost. Anindita (2005) 

menyatakan bahwa dalam memperhitungkan biaya pemasaran 

perlu dirinci ke berbagai kegiatan pemasaran. Kemungkinan 

biaya yang terjadi dalam biaya pemasaran produk pertanian 

yaitu: biaya persiapan dan biaya pengepakan, biaya handling, 

biaya transportasi, biaya produk yang hilang, biaya 

penyimpanan, biaya prosesing, biaya modal, pungutan-

pungutan komisi dan pembayaran tidak resmi. Simamora 

(2002) menjelaskan bahwa biaya pemasaran atau penjualan 

(marketing cost) meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapat pesanan pelanggan dan menyerahkan produk atau 

jasa ke pelanggan. 

 

2.2.6. Harga 

Lamb dan Mc. Daniel (2001) menyatakan bahwa harga 

adalah sesuatu yang harus diberikan oleh konsumen untuk 

mendapatkan suatu produk. Harga ditentukan oleh konsumen 

ditingkat konsumen akhir. Pihak penjual sering tidak diketahui 
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harga-harga pasaran umum sehingga berusaha untuk 

memperkirakan harga terbaik yang akan diterimanya. Sunyoto 

(2014) menyatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah produk tertentu atau 

kombinasi antara barang dan jasa. Harga sebenarnya bukanlah 

hanya diperuntukan bagi suatu produk yang sedang diperjual 

belikan di pasar saja tetapi juga berlaku untuk produk-produk 

yang lain. Misalnya rumah yang disewakan atau dikontrakan, 

konsultan, akuntan publik, pengacara, dokter melalui tarif 

yang ditentukan. Pengertian harga di dalam ilmu ekonomi 

mempunyai hubungan dengan pengertian nilai dan kegunaan. 

Nilai adalah ukuran jumlah yang diberikan oleh suatu produk 

apabila produk itu ditukarkan dengan produk lain. Kegunaan 

adalah atribut dari sebuah item yang memberikan tingkat 

kepuasan tertentu pada konsumen. 

Sudiyono (2002) menyebutkan bahwa ada 3 syarat 

pokok yang harus dipenuhi dalam memperbaiki efisiensi 

penetapan harga yaitu: terjaminnya banyak alternatif pilihan 

bagi konsumen pada pasar output, perbedaan harga di tingkat 

produsen dengan harga di tingkat konsumen harus mampu 

mencerminkan biaya pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran 

dan adanya kebebasan lembaga pemasaran untuk masuk dan 

keluar pasar. Isdiyanto (2002) menyatakan bahwa harga yang 

memadai diartikan sebagai harga yang sesuai dengan produk 

atau jasa yang dipasarkan, serta memberikan keuntungan yang 

sepadan bagi produsen dalam menjalankan usahanya. Arus 

komoditi hanya terjadi bila ada daya atau faktor pendorong 

dalam pemasaran. Keuntungan merupakan faktor pendorong 

dalam arus komoditi tersebut. Melalui efisiensi pemasaran, 

komoditi dapat disalurkan dari produsen ke konsumen dengan 
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harga yang menguntungkan bagi produsen, konsumen, dan 

juga bagi penjual.  

Rambat (2008) menyatakan bahwa tujuan penetapan 

harga antara lain: 

a. Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan 

tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika 

perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak 

menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan 

hidup perusahaan. 

b. Memaksimalkan laba dalam penentuan harga bertujuan 

untuk memaksimalakan laba dalam periode tertentu. 

c. Memaksimalkan penjualan dalam penentuan harga 

bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan 

melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan, 

d. Prestise tujuan penentuan harga adalah untuk memosisikan 

jasa perusahaan tersebut sebagai produk yang eksklusif. 

e. Pengembangan atas investasi (ROI) tujuan penentuan harga 

didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi 

(return on investment) yang diinginkan. 

 

2.2.7. Efisiensi Pemasaran 

 Sudiyono (2002) mengemukakan bahwa pengukuran 

efisiensi pemasaran menggunakan perbandingan output 

pemasaran dengan biaya pemasaran pada umumnya dapat 

digunakan untuk memperbaiki efisiensi pemasaran dengan 

mengubah rasio keduanya. Upaya perbaikan efisiensi 

pemasaran dapat dilakukan dengan meningkatkan output 

pemasaran atau mengurangi biaya pemasaran. Efisiensi 

pemasaran akan terjadi jika: biaya pemasaran bisa ditekan 

sehingga ada keuntungan; pemasaran dapat lebih rendah; 

persentase pembedaan harga yang dibayarkan konsumen dan 
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produsen tidak terlalu tinggi; fasilitas fisik pemasaran terjadi 

dalam proses pemasaran. Hanafiah dan Saefuddin (2006) 

menyatakan bahwa efisiensi teknis merupakan upaya 

pengendalian fisik produk dengan tujuan mengurangi 

kerusakan produk, mencegah merosotnya mutu produk, dan 

menghemat tenaga kerja sehingga biaya pemasaran berkurang. 

Efisiensi ekonomis bertujuan penggunaan biaya yang serendah 

mungkin untuk memperoleh keuntungan. Banyaknya lembaga 

perantara yang terlibat dalam saluran pemasaran secara 

vertikal akan menambah biaya pemasaran dan sebaliknya 

semakin sedikit perantara maka pendistribusian semakin cepat, 

murah dan efisien produk. 

 Hastuti dan Rahim (2007) efisiensi pemasaran dapat 

dilihat dari masing-masing elemen, yaitu: 

1. efisiensi produk merupakan usaha untuk menghasilkan 

suatu produk melalui penghematan harga serta 

penyederhanaan prosedur teknis produksi guna keuntungan 

maksimum. 

2. Efisiensi distribusi dinyatakan sebagai produk dari 

produsen menuju ke pasar sasaran melalui saluran 

distribusi yang pendek atau berusaha menghilangkan satu 

atau lebih mata rantai pemasaran yang panjang di mana 

distribusi produk berlangsung dengan tindakan 

penghematan biaya dan waktu. 

3. Efisiensi harga yang menguntungkan pihak produsen dan 

konsumen diikuti dengan keuntungan yang layak diambil 

oleh setiap mata rantai pemasaran sehingga harga yang 

terjadi ditingkat petani tidak berbeda jauh dengan harga 

yang terjadi ditingkat konsumen. 
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Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa efisiensi 

pemasaran adalah nisbah antara total biaya dengan total nilai 

produk yang dipasarkan, atau dapat dirumuskan: 

Eps= 
  

   
 

Keterangan: 

Eps = efisiensi pemasaran 

TB = total biaya 

TNP = total nilai produk 

Lembaga pemasaran dikatakan efisien bila memenuhi kriteria 

0<Eps<1. 

 Berdasarkan rumus tersebut, dapat diartikan bahwa 

setiap ada penambahan biaya pemasaran menyebabkan adanya 

pemasaran yang tidak efisien. Semakin kecil nilai produk yang 

dijual berarti pula terjadi pemasaran yang tidak efisien.  

Nilai total produk atau nilai barang yang dipasarkan 

atau dijual dapat dihitung dengan cara :  

TNP = Hj x Jp 

Keterangan :  

TNP = Total nilai produk (Rp)  

Hj = Harga jual (Rp/Kg)  

Jp = Volume Penjualan (Kg) 

 

2.2.8. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Margin 

Pemasaran 

 Daniel (2002) menyatakan bahwa margin tataniaga 

adalah selisih antara harga yang dibayarkan oleh konsumen 

dengan harga yang diterima produsen. Margin ini akan 

diterima oleh lembaga tataniaga yang terlibat dalam proses 

pemasaran tersebut. Makin panjang tataniaga semakin banyak 

lembaga yang terlibat maka semakin besar margin 

tataniaganya. Sudiyono (2002) menyatakan bahwa margin 
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dapat didefinisikan dengan dua cara yaitu: pertama, margin 

pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang 

dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani. 

Kedua, margin pemasaran merupakan biaya dari jasa-jasa 

pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat permintaan dan 

penawaran dari jasa-jasa pemasaran. Komponen margin 

pemasaran terdiri dari: 1). Biaya-biaya yang diperlukan 

lembaga-lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi 

pemasaran yang disebut biaya pemasaran atau biaya 

fungsional (functional cost); 2). Keuntungan (profit) lembaga 

pemasaran.  

 Yuniarti (2002) menjelaskan margin pemasaran 

sebagai perbedaan harga yang dibayar oleh konsumen dengan 

harga yang diperoleh produsen. Produsen mengatakan 

usahanya efisien jika margin pemasarannya besar, namun 

berbeda dengan konsumen, dikatakan efisien jika margin 

pemasarannya kecil. Margin pemasaran dikatakan efisien 

apabila: 1). semakin besar biaya pemasaran atau semakin besar 

keuntungan pemasaran maka semakin besar margin 

pemasarannya, sehingga sestem pemasaran menjadi tidak 

efisien; 2). Usaha dikatakn efisien jika margin pemasarannya 

besar, namun berbeda dengan konsumen, dikatakan efisien 

jika margin pemasarannya kecil. Limbong (2000) 

menyebutkan bahwa Rumus matematis yang digunakan untuk 

menghitung margin pemasaran adalah: 

Margin Pemasaran (MP)=Hji-Hbi 

Keterangan :  

MP = Margin Pemasaran  

Hj = Harga Jual  

Hb = Harga Beli  

i = Lembaga pemasaran 
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 Mukson (2005) mengemukakan bahwa margin 

pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan, 

sehingga semakin besar biaya pemasaran dan atau semakin 

besar keuntungan pemasaran maka semakin besar margin 

pemasaran dan sistem pemasaran tidak efisien. Margin 

pemasaran hanya menunjukkan selisih harga tanpa 

memperhatikan jumlah yang diperdagangkan, sehingga nilai 

margin pemasaran adalah selisih harga dengan jumlah 

transaksi diformulasikan sebagai berikut: 

MP= BP+KP 

Keterangan: 

MP= Margin Pemasaran 

BP= Biaya Pemasaran 

KP= Keuntungan Pemasaran 

 

2.2.9. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Farmer 

Price Share 

 Nugraha (2006) menjelaskan bahwa margin 

pemasaran bukanlah satu-satunya indikator yang menentukan 

efisiensi pemasaran suatu komoditas. Salah satu indikator lain 

adalah dengan membandingkan harga yang dibayarkan oleh 

konsumen akhir atau disebut dengan farmer’s share, dan 

dinyatakan dalam persentase. Farmer’s share memiliki 

hubungan negatif dengan margin pemasaran, sehingga 

semakin tinggi margin pemasaran maka bagian yang akan 

diperoleh petani semakin rendah. Secara matematis, farmer’s 

share dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 



24 
 

FS= 
 

 
x100% 

Keterangan: 

FS = Farmer’s share 

P = Harga di tingkat peternak 

K = Harga yang dibayarkan oleh konsumen 

Gultom (1996) menyatakan bahwa pada umumnya 

suatu sistem tataniaga untuk (sebagian) produk hasil pertanian 

dapat dikatakan sudah efisien bila share margin petani berada 

di atas 50%. 

 

2.2.10. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Keuntungan dan Biaya 

Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dapat digunakan untuk 

menganalisa efisiensi pemasaran dengan memakai rumus 

sebagai berikut :  

Sbi =(
  

     
) x 100% 

Ski =(
  

     
) x 100% 

Keterangan:  

Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke i 

Sbi = share biaya pemasaran ke i. 

(Pr-Pf) = margin pemasaran 

 Yuniarti (2002) menjelaskan bahwa tolak ukur yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah dengan 

melihat perbandingan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

dibanding dengan biaya pemasaran dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat, dengan kriteria sebagai 

berikut: 
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1. Jika perbadingan share keuntungan dan biaya pemasaran 

tidak merata maka belum tercapai efisiensi harga. 

2. Jika angka perbandingan share keuntungan dari masing-

masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 

merata, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

3. Jika perbandingan share keuntungan biaya dari masing-

masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 

merata dan cukup logis, maka sistem pemasaran dikatakan 

efisien. 
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BAB III  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 Maret sampai 

17 April 2015 di Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja 

(purposive), yaitu penentuan daerah sampel yang diambil 

dengan sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini secara 

sengaja dilaksanakan di Kabupaten Blitar, dengan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Blitar merupakan salah satu 

sentra peternakan ayam ras di Jawa Timur. BPS (2012) 

menjelaskan bahwa produksi telur selama tahun 2012 sebesar 

317.672.570 kg terbanyak berasal dari Kabupaten Blitar 

sebesar 106.551.976 kg (33,54%) dari keseluruhan produksi 

telur di Jawa Timur. Kecamatan Selopuro salah satu 

Kecamatan di Kabupaten Blitar yang merupakan lokasi 

pemeliharaan ternak ayam ras. Lokasi penelitian dilakukan di 

8 Desa yang ada di Kecamatan Selopuro yaitu Mandesan, 

Jambewangi, Tegalrejo, Selopuro, Mronjo, Jatitengah, Popoh 

dan Ploso. Populasi ayam ras di Kecamatan Selopuro sebesar 

0,56% dari keseluruhan ayam ras di Kabupaten Blitar. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

studi kasus. Penelitian dilaksanakan secara sengaja 

(purposive). Daerah penelitian meliputi kecamatan yang ada di 

Kabupaten Blitar yang potensial dalam pengembangan 

komoditas ayam ras yaitu Kecamatan Selopuro. Sampel yang 

digunakan sebanyak 15 peternak dari total peternak ayam ras 
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yang ada di Kecamatan  Selopuro. Sumber data dari penelitian 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari responden melalui 

pengisian kuisioner sedangkan data sekunder diperoleh dari 

instansi yang terkait maupun dari buku pustaka. 
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Tahap-tahap pengambilan sampel 

Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan dengan jumlah 

populasi ayam ras 15.336.300 ekor. Produksi telur di 

Kabupaten Blitar terbanyak di Provinsi Jawa Timur. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja 

(purposive), yaitu penentuan daerah sampel yang diambil 

dengan sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian 

yaitu Kecamatan Selopuro dengan populasi ayam ras 85.400 

ekor. Populasi ayam  ras di Kecamatan Selopuro termasuk 

dalam skala kecil dengan persentase 0,56% dari populasi ayam 

ras di Kabupaten Blitar. Metode pengambilan sampel 

produsen secara purposive dipilih berdasarkan kriteria 

kepemilikan ternak, responden peternak yang dipilih adalah 15 

peternak yang bisa mewakili setiap strata yang ada di 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Metode pengambilan 

sampel lembaga pemasaran menggunakan metode snowball 

sampling yakni teknik penentuan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang 

menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Pengambilan 

sampel lembaga pemasaran dengan penelusuran saluran 

pemasaran telur ayam ras yang ada di Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar mulai dari produsen sampai konsumen akhir 

berdasarkan informasi yang diberikan produsen.  
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a. Pengambilan sampel peternak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pengambilan sampel pedagang perantara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahap-tahap pengambilan sampel. 
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3.3. Teknik Pengambilan Sampel 

a. Produsen 

 Metode pengambilan sampel yaitu dengan “purposive 

sampling” yaitu pengambilan sampel yang sengaja dipilih 

berdasarkan pertimbangan-prertimbangan tertentu, yaitu 

dengan pertimbangan kriteria kepemilikan ternak. Responden 

peternak yang dipilih adalah 15 peternak yang bisa mewakili 

setiap strata yang ada di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar.  

b. Pedagang atau lembaga pemasaran 

 Penentuan sampel lembaga pemasaran di Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar dengan menggunakan metode 

snowball sampling yakni penelusuran saluran pemasaran telur 

ayam ras yang ada di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar 

mulai dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan 

informasi yang diberikan produsen, karena metode tersebut 

dianggap cukup representatif dalam studi mengenai 

pemasaran. 

 

3.4. Teknik Pengambilan Data 

 Jenis data dan sumber yang digunakan dalam 

penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui 

wawancara dengan daftar pertanyaan (kuisioner) yang sudah 

dipersiapkan. Data sekunder adalah data yang dicatat secara 

sistematis dan dikutip secara langsung dari instansi pemerintah 

atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian, laporan 

ilmiah, dan referensi yang relevan dengan penelitian. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara:  

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data primer dengan 

melakukan wawancara langsung dengan responden yang 
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berdasarkan daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang 

akan diteliti sehingga didapatkan gambaran yang jelas 

mengenai daerah yang akan diteliti. 

3. Pencatatan yaitu teknik pengumpulan data  untuk 

mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mencatat data 

yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga yang 

terkait dengan penelitian. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

 Variabel pengamatan dalam penelitian ini adalah 

efisiensi usaha pemasaran dengan analisis farmer price share, 

margin pemasaran, share keuntungan dan share biaya. 

Responden meliputi peternak dan pedagang yang terlibat 

dalam proses pemasaran telur ayam  ras di Kecamatan  

Selopuro Kabupaten Blitar. 

 

3.6. Analisis Data 

 Identifikasi mengenai efisiensi pemasaran, margin 

pemasaran, farmer’s price share, share biaya pemasaran dari 

lembaga pemasaran, share keuntungan lembaga pemasaran 

serta analisis efisiensi pemasaran dianalis mengunakan metode 

analisis deskriptif berdasakan survei di lokasi penelitian 

dengan melihat dan menganalisis: 

1. Jenis-jenis saluran pemasaran serta volume pemasaran pada 

masing-masing saluran pemasaran yang terdapat di lokasi 

penelitian. 

2. Fungsi-fungsi pemasaran yang digunakan oleh pedagang. 



32 
 

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak dan 

pedagang dalam pemasaran di lokasi penelitian. 

4. Upaya-upaya yang telah dilakukan peternak dalam 

menyelesaikan masalah dan kendala dalam pemasaran telur 

ayam ras. 

 

3.6.1. Analisis Margin Pemasaran 

Limbong (2000) menyebutkan bahwa Rumus 

matematis yang digunakan untuk menghitung margin 

pemasaran adalah: 

Margin Pemasaran (MP)=Hji-Hbi 

Keterangan :  

Hj = Harga Jual  

Hb = Harga Beli  

i = Lembaga pemasaran 

Yuniarti (2002) menjelaskan bahwa produsen 

mengatakan usahanya efisien jika margin pemasarannya besar, 

namun berbeda dengan konsumen, dikatakan efisien jika 

margin pemasarannya kecil. Margin pemasaran dikatakan 

efisien apabila: 1). semakin besar biaya pemasaran atau 

semakin besar keuntungan pemasaran maka semakin besar 

margin pemasarannya, sehingga sestem pemasaran menjadi 

tidak efisien; 2). Usaha dikatakn efisien jika margin 

pemasarannya besar, namun berbeda dengan konsumen, 

dikatakan efisien jika margin pemasarannya kecil. 

 Mukson (2005) mengemukakan bahwa margin 

pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan, 

sehingga semakin besar biaya pemasaran dan atau semakin 

besar keuntungan pemasaran maka semakin besar margin 

pemasaran dan sistem pemasaran tidak efisien. Margin 

pemasaran hanya menunjukkan selisih harga tanpa 
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memperhatikan jumlah yang diperdagangkan, sehingga nilai 

margin pemasaran adalah selisih harga dengan jumlah 

transaksi diformulasikan sebagai berikut: 

MP= BP+KP 

Keterangan: 

MP= Margin Pemasaran 

BP= Biaya Pemasaran 

KP= Keuntungan Pemasaran 

 

3.6.2.  Analisis Farmer Price Share 

Nugraha (2006) menjelaskan bahwa Farmer’s share 

memiliki hubungan negatif dengan margin pemasaran, 

sehingga semakin tinggi margin pemasaran maka bagian yang 

akan diperoleh petani semakin rendah. Secara matematis, 

farmer’s share dapat dirumuskan sebagai berikut, 

FS= 
 

 
x100% 

Keterangan: 

FS = Farmer’s share 

P = Harga di tingkat peternak 

K = Harga yang dibayarkan oleh konsumen 

Gultom (1996) menyatakan bahwa pada umumnya 

suatu sistem tataniaga untuk (sebagian) produk hasil pertanian 

dapat dikatakan sudah efisien bila share margin petani berada 

di atas 50%. 

 

3.6.3. Analisis Share Keuntungan dan Biaya Lembaga 

Pemasaran 

Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dapat digunakan untuk 

menganalisa efisiensi pemasaran dengan memakai rumus 

sebagai berikut :  
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Sbi =(
  

     
) x 100% 

Ski =(
  

     
) x 100% 

Keterangan:  

Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke i 

Sbi = share biaya pemasaran ke i. 

(Pr-Pf) = margin pemasaran 

 Yuniarti (2002) menjelaskan bahwa tolak ukur yang 

digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah dengan 

melihat perbandingan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

dibanding dengan biaya pemasaran dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Jika perbadingan share keuntungan dan biaya pemasaran 

tidak merata maka belum tercapai efisiensi harga. 

2. Jika angka perbandingan share keuntungan dari masing-

masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 

merata, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

3. Jika perbandingan share keuntungan biaya dari masing-

masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 

merata dan cukup logis, maka sistem pemasaran dikatakan 

efisien. 

 

3.6.4. Analisis Efisiensi Pemasaran 

Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa efisiensi 

pemasaran adalah nisbah antara total biaya dengan total nilai 

produk yang dipasarkan, atau dapat dirumuskan: 
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Eps= 
  

   
 

Keterangan: 

Eps = efisiensi pemasaran 

TB = total biaya 

TNP = total nilai produk 

Eps>1= berarti tidak efisien 

Eps<1= berarti efisien 

Nilai total produk atau nilai barang yang dipasarkan 

atau dijual dapat dihitung dengan cara :  

TNP = Hj x Jp 

Keterangan :  

TNP = Total nilai produk (Rp)  

Hj = Harga jual (Rp/Kg)  

Jp = Volume Penjualan (Kg) 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Ayam ras adalah ayam betina dewasa yang dipelihara 

khusus untuk diambil telurnya 

2. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

memasarkan telur ayam ras dari produsen ke konsumen. 

3. Efisiensi pemasaran adalah perbandingan yang seimbang 

antara harga beli konsumen dan harga jual pedagang telur 

ayam ras. 

4. Fungsi pemasaran kegiatan yang dilakukan dalam 

pertukaran barang yang dapat mengeluarkan berbagai 

biaya dalam proses pemasaran telur ayam ras. 

5. Harga adalah sesuatu yang harus diberikan oleh 

konsumen untuk mendapatkan telur ayam ras. 

6. Konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

membeli telur ayam ras, konsumen dalam penelitian tidak 
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dijabarkan dalam laporan skripsi namun hanya untuk 

mengetahui harga telur ditingkat konsumen akhir.  

7. Margin pemasaran adalah perbedaan harga antara harga 

yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima 

peternak. 

8. Pemasaran adalah seseorang atau badan usaha yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan telur dan 

komoditi dari peternak kepada konsumen akhir serta 

mempunyai hubungan dengan badan usaha lain. 

9. Produsen adalah peternak ayam ras di Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar. 

10. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli atau 

mendapatkan telur ayam ras dari produsen secara 

langsung, pedagang besar di Kecamatan Selopuro dibagi 

2 yaitu pedagang besar yang measarkan telur ayam ras ke 

luar kota luar provinsi (pedagang besar A) dan pedagang 

besar yang memasarkan telur ayam ras di luar kota dalam 

provinsi (pedagang besar B). 

11. Pedagang pengecer adalah pedagang yang menjual telur 

ayam ras langsung ke pemakai akhir atau konsumen 

dengan jumlah satuan atau eceran. 

12. Keuntungan pemasaran adalah keuntungan yang diterima 

oleh lembaga pemasaran. 

13. Farmer share adalah bagian yang diterima petani. 

14. Share biaya lembaga pemasaran adalah persentase 

perbandingan biaya pada lembaga pemasaran dengan 

margin pemasaran. 

15. Share keuntungan adalah persentase perbandingan 

keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran 

dengan margin pemasaran. 
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16. Saluran pemasaran adalah suatu jalur yang dilalui oleh 

arus produk dari produsen ke perantara sampai ke 

konsumen akhir. 

17. Farm gate price adalah harga ditingkat peternak dari hasil 

produksi telur ayam ras sebelum ditambahkan biaya 

pemasaran kedalam harga penjualan.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

 Kecamatan Selopuro merupakan salah satu dari 22 

kecamatan dibawah wilayah administrasi Kabupaten Blitar. 

Letak dari kecamatan Selopuro masuk wilayah Kabupaten 

Blitar bagian Utara, yaitu terletak di utara Sungai Brantas. 

Selain itu berjarak sekitar 20 km arah Tenggara kota Blitar. 

Kecamatan Selopuro termasuk kecamatan yang baru terbentuk 

pada tahun 2000, yaitu merupakan pemekaran wilayah 

kecamatan Wlingi. Yang masing-masing terdiri 7 desa dari 

Kecamatan Wlingi ditambah 1 desa dari Kecamatan Talun, 

yaitu Desa Mronjo. Adapun batas-batas dari Kecamatan 

Selopuro adalah sebagai berikut : 

-Barat : Kecamatan Talun 

-Utara : Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi dan 

Kecamatan Doko 

-Timur : Kecamatan Kesamben 

-Selatan : Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Binangun 

Kecamatan Selopuro mempunyai luas wilayah 39,29 

km
2
 dan terbagi menjadi 8 desa yang kesemuanya berstatus 

desa. Desa Ploso merupakan desa terluas dengan 7,76 km
2 
atau 

19,75 % dari luas keseluruhan kecamatan Selopuro dan desa 

tersempit di kecamatan Selopuro adalah Desa Jatitengah 

dengan luas wilayah hanya 2,38 km
2
 atau hanya sekitar 6,06 

%. Desa-desa yang masuk wilayah Kecamatan Selopuro 

berjarak relatif tidak terlalu jauh namun apabila dilihat dari 

jarak ke ibukota kecamatan, maka desa yang mempunyai jarak 

terjauh di Kecamatan Selopuro adalah Desa Popoh dengan 



39 
 

jarak 6,5 km dari ibukota kecamatan yang berada di Kelurahan 

Selopuro. 

 Tercatat penduduk Kecamatan Selopuro pada Tahun 

2013 adalah 39.648 jiwa dengan jumlah penduduk dewasa 

29.801 jiwa dan anak-anak 9.847 jiwa (BPS, 2014). Jumlah 

peternak di Kecamatan Selopuro adalah 387 orang (1,30%) 

dari total penduduk dewasa di Kecamatan Selopuro. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dengan 

mata pencaharian sebagai peternak adalah desa Selopuro. 

Rata-rata lokasi peternakan di Kecamatan Selopuro strategis 

karena dekat dengan jalan raya, pasar dan pusat pemerintahan 

desa. Sarana transportasi yang lancar dan tersedianya jaringan 

telepon, listrik dan air,  sehingga mempermudah produksi dan 

pemasaran telur ayam ras. Populasi ayam ras di Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar adalah 85.400 (0,56%) dari total 

populasi ayam ras di Kabupaten Blitar. 

 

4.2. Karakteristik Responden penelitian  

Karakteristik responden merupakan salah satu aspek 

penting yang turut berpengaruh dalam mengadopsi inovasi 

dalam usaha peternakan. Responden yang dijadikan sampel 

dalam penelitian terbagi dalam dua golongan utama, yakni: (a) 

responden produsen telur ayam ras (peternak ayam ras) dan (b) 

responden pedagang telur ayam ras. Pedagang telur ayam ras 

terbagi dalam 2 kategori, yakni pedagang besar dan pedagang 

pengecer. Responden yang digunakan dalam penelitian 

berjumlah 40 orang meliputi 15 orang peternak, 5 orang 

pedagang besar dan 20 orang pedagang pengecer yang ada di 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pengambilan data dari 

masing-masing responden digunakan sebagai data primer 

untuk karakteristik responden mulai dari peternak, pedagang 
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besar dan pedagang pengecer. Indikator yang digunakan antara 

lain adalah usia, tingkat pendidikan akhir, lama usaha dan 

jenis kelamin responden penelitian. Indikator tersebut untuk 

menggambarkan keragaan sumberdaya manusia dalam 

kegiatan bidang peternakan baik sebagai produsen maupun 

pedagang/lembaga pemasaran yang berfungsi membantu 

dalam distribusi telur mulai dari produsen sampai ke 

konsumen akhir. Karaktrisitik responden dijelaskan dalam 

bentuk diagram pada masing-masing profil responden sebagai 

berikut.  

 

4.2.1. Responden Peternak (Produsen) 

 Peternak ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar memiliki populasi rata-rata 4.760 ekor. Peternak ayam 

ras berperan sebagai produsen dalam pendistribusian telur 

ayam ras, artinya semua harga yang nantinya akan terpatok 

pada peternak ayam ras. Komponen-komponen pembentuk 

harga pokok produksi telur antara lain: 1). penyusutan 

investasi kandang dan infrastruktur; 2). penyusutan ternak; 3). 

biaya operasional; 4). biaya pakan; 5). biaya pemasaran; 6). 

biaya penggunaan OVK (obat, vaksin, vitamin, dan kimia). 

Karakteristik peternak dapat dilihat dari latar belakang 

peternak tersebut, hal yang perlu diamati meliputi usia, tingkat 

pendidikan akhir, lama usaha dan jenis kelamin dari peternak 

ayam ras. 

 

4.2.1.1. Karakteristik Responden Peternak Berdasarkan 

Usia 

 Kriteria responden berdasarkan usia dibagi kedalam 4 

kategori (seperti terlihat pada lampiran 1). Mayoritas peternak 

berusia antara 21-30 tahun dan 31-40 tahun masing-masing 
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sebanyak 33%. Umur merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kemampuan kerja dan produktifitas seseorang. 

Seseorang akan mengalami peningkatan kemampuan kerja 

seiring dengan meningkatnya umur, akan tetapi selanjutnya 

akan mengalami penurunan kamampuan kerja pada titik umur 

tertentu, maka dikenal adanya umur produktif dan umur 

nonproduktif. Umur produktif adalah umur dimana seseorang 

memiliki kemampaun untuk menghasilkan produk maupun 

jasa. Umur seseorang pada umumnya dapat mempengaruhi 

aktivitas peternak dalam mengolah usahanya, dalam hal ini 

mempengaruhi kondisi fisik dan kemampuan berfikir. Umur 

peternak yang semakin muda cenderung memiliki fisik yang 

kuat dan dinamis dalam mengelola usahanya, sehingga mampu 

bekerja lebih kuat dari peternak yang umurnya tua. Peternak 

yang lebih muda mempunyai keberanian untuk menanggung 

resiko dalam mencoba inovasi baru demi kemajuan usaha 

peternakannya.  

Mayoritas usia yang dimiliki oleh peternak ayam  ras 

di kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar adalah usia 21-50 

tahun sebesar 93.33%, usia 21-50 tahun termasuk umur yang 

produktif. Badan Pusat Statistika (BPS) menyatakan bahwa 

berdasarkan komposisi penduduk, usia penduduk 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 1) Usia 0 - 14 tahun 

dinamakan usia muda/ usia belum produktif; 2) Usia 15 – 64 

tahun dinamakan usia dewasa/usia kerja/usia produktif. 2) 

Usia diatas 65 tahun dinamakan usia tua/usia tidak produktif. 

Usia produktif memiliki semangat yang tinggi dan mudah 

mengadopsi hal-hal baru. Peternak yang telah berusia lanjut 

(di atas 65 tahun) cenderung fanatik terhadap tradisi dan sulit 

untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah 
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cara berfikir, cara kerja dan cara hidupnya. Usia peternak 

berdasarkan persentase dapat diliihat pada Gambar 3. 
 

  
Sumber: Data primer diolah (2015)  

Gambar 3. Diagram karakteristik peternak berdasarkan usia. 

 

4.2.1.2. Karakteristik Responden Peternak Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan Akhir  

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam mengelola usaha yang 

digelutinya. Seseorang yang mempunyai tingkat pendidikan 

yang tinggi dapat mengolah usahanya secara efektif begitu 

pula sebaliknya pendidikan seseorang akan mempengaruhi 

pula dalam menjalankan usaha secara efektif dan efisien. 

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, 

terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pengatur 

manajemen dalam mengelola suatu usaha. Pendidikan dapat 

mempermudah dalam menerima atau mempertimbangkan 

suatu inovasi yang dapat membantu mengembangkan usaha 

menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga peternak tidak 

mempunyai sifat yang tidak terlalu tradisional. Tingkat 

pendidikan responden diukur melalui tingkat pendidikan 

formal yang pernah dilaluinya. Responden peternak paling 
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banyak tamatan SLTA sebanyak 6 orang (40%) (seperti 

terlihat pada lampiran 1). Tingkat pendidikan yang baik akan 

cenderung mudah untuk menerima informasi baru dalam 

teknik beternak yang baik, selain memberikan tanggapan 

positif pada setiap kemajuan usaha beternak juga lebih matang 

untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapinya. 

Pendidikan peternak dalam bentuk persentase dapa dilihat 

pada Gambar 4 dibawah ini. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 4. Diagram karakteristik peternak berdasarkan tingkat 

pendidikan akhir. 

 

4.2.1.3. Karakteristik Responden Peternak Berdasarkan 

Lama Usaha 

 Peternak ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar mayoritas memiliki lama usaha 1-10 tahun sebanyak 12 

orang atau 80% (seperti terlihat pada lampiran 1). Pengalaman 

usaha dalam usaha peternakan merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan suatu usaha. Seseorang semakin lama 

mengelola suatu usaha maka semakin luas pengalaman yang 

diperoleh dan semakin besar kemampuannya dalam mengenal 

usaha yang digeluti. Lama pengalaman diukur mulai sejak 
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kapan peternak aktif secara mandiri mengusahakan 

peternakannya tersebut sampai di adakan penelitian. Peternak 

yang memiliki pengalaman beternak yang cukup lama 

umumnya memiliki pengetahuan yang lebih banyak 

dibandingkan peternak yang baru saja menekuni usaha 

peternakannya. Pengalaman beternak menjadi salah satu 

ukuran kemampuan seseorang dalam mengelola suatu usaha 

peternakan. Karakteristik responden peternak berdasarkan 

lama usaha dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 5. Diagram karakteristik peternak berdasarkan lama 

usaha. 

 

4.2.1.4. Karakteristik Responden Peternak Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

 Faktor jenis kelamin seseorang dapat mempengaruhi 

pemilihan jenis pekerjaan. Produktifitas kerja seseorang dapat 

pula dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, umumnya laki-laki 

mampu bekerja lebih produktif dibandingkan dengan 

perempuan karena kondisi fisik yang sangat  berbeda  antara 

laki-laki dengan perempuan. Responden peternak sebagian 
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besar di  Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar adalah  

berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 13 orang (86.67%) 

(seperti terlihat pada lampiran 1), hal ini disebabkan karena 

laki-laki merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung 

jawab tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan 

hidup keluarga sedangkan perempuan hanya bertidak secara 

tidak langsung dalam usaha beternak. Kaum perempuan 

beternak untuk menekuni dunia usaha ternak didasari berbagai 

macam faktor, diantaranya adalah meneruskan usaha keluarga 

yang diwariskan kepada keturunannya, meneruskan usaha 

yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal dunia. 

Wanita yang bekerja pada usaha ternak ayam ras biasanya 

hanya membantu suami sebagai tenaga kerja keluarga. Jenis 

kelamin peternak yang ada di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar dapat dilihat pada Gambar 6. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 6. Diagram karakteristik peternak berdasarkan jenis 

kelamin. 

 

4.2.2. Responden Pedagang Besar 

 Pedagang besar telur ayam ras berperan sebagai 

perantara pemasaran dari pihak produsen sampai ke konsumen 
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akhir melalui pedagang perantara lainnya. Pedagang besar 

mengambil langsung telur dari beberapa peternak 

langganannya dengan menggunakan truk sewaan maupun truk 

pribadi. Resiko dalam pengambilan telur yaitu karena telur 

rentan retak, oleh karenanya harus dilakukan secara hati-hati. 

Fungsi dari pemasaran fisik yang dilakukan oleh pedagan 

besar antara lain penampungan telur dari beberapa peternak 

produsen, kemudian pedagang besar melakukan pengangkutan 

telur ke luar kota. Karakteristik pedagang besar 

menggambarkan tingkat kemampuan dari masing-masing 

pedagang besar. karakteristik yang perlu diamati meliputi usia, 

tingkat pendidikan akhir, lama usaha dan jenis kelamin. 

 

4.2.2.1. Karakteristik Responden Pedagang Besar 

Berdasarkan Usia 

 Responden pedagang besar dalam pemasaran telur 

ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar paling 

banyak berusia 41-50 tahun sebanyak 2 orang (40%) (seperti 

terlihat pada lampiran 2). Usia merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi para pedagang dalam mengambil 

keputusan. Usia juga mempengaruhi kemampuan fisik dalam 

melakukan aktifitas dan cara berpikir seseorang serta 

merespon terhadap teknologi baru dan menjamin mutu 

keterampilan pedagang dalam mengelola usahanya. Pedagang 

dengan usia produktif akan lebih cepat menerima atau 

merespon hal-hal baru dan lebih berani dalam mengambil 

resiko kegagalan dalam berusaha dan kurang memiliki 

pengalaman, sedangkan pedagang yang berusia diatas 60 

tahun akan lebih matang dalam mengelola usaha dan lebih 

berhati-hati dalam menentukan suatu pilihan. Pedagang 

apabila dilihat dari segi fisik dengan usia lebih tua cenderung 
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mengurangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik karena 

aktifitas yang dilakukan sudah lebih sedikit dibandingkan 

dengan usia yang masih produktif. Karakteristik pedagang 

besar berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 7. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 7. Diagram karakteristik pedagang besar berdasarkan 

usia. 

4.2.2.2. Karakteristik Responden Pedagang Besar 

Berdasarkan Tingkat Pedidikan Akhir 

 Responden pedagang besar di Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar tingkat pendidikan akhir paling banyak yaitu 

S1 sebanyak 3 orang (60%) (seperti terlihat pada lampiran 2). 

Tingkat pendidikan akhir menentukan keberhasilan dalam 

pemasaran telur ayam ras, karena semakin tinggi pendidikan 

seseorang akan memiliki keterampilan dan wawasan tinggi, 

sehingga sesorang akan terampil dalam memasarkan telur 

ayam ras yang akan dijualnya. Tingkat pendidikan akhir 

seorang pedagang besar yang semakin tinggi akan mampu 

menciptakan inovasi baru yang dapat memudahkannya dalam 

memasarkan telur ayam ras, sehinnga kerusakan telur akibat 

pengangkutan karena pedagang yang kurang terampil tidak 

akan terjadi. Pendidikan merupakan sarana untuk 
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mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena 

pendidikan dianggap mampu menghasilkan tenaga kerja yang 

bermutu tinggi. Karakteristik responden pedagang besar 

berdasarkan tingkat pedidikan akhir dapat dilihat pada Gambar 

8. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 8. Diagram karakteristik pedagang besar berdasarkan 

tingkat pendidikan akhir. 

 

4.2.2.3. Karakteristik Responden Pedagang Besar 

Berdasarkan Lama Usaha  

 Faktor pengalaman kerja merupakan salah satu 

indikator yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

menjalankan pekerjaan. Pengalaman kerja seeorang dapat 

dilihat dari lamanya seseorang menggeluti usaha atau 

pekerjaannya. Responden pedagang besar yang ada di 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar mayoritas memiliki 

pengalaman usaha selama 1-10 tahun sebanyak 3 orang (60%) 

(seperti terlihat pada lampiran 2). Pengetahuan usaha 

merupakan faktor penentu keberhasilan usaha, bila seorang 

pedagang telah lama menekuni usahanya maka pengetahuan 

berupa pengalamannya akan terus bertambah dan pedagang 
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tersebut lebih memahami kapan dia rugi dan kapan dia untung. 

Karakteristik pedagang besar berdasarkan lama usaha dapat 

dilihat pada Gambar 9. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 9. Diagram karakteristik pedagang besar berdasarkan 

lama usaha. 

 

4.2.2.4. Karakteristik Responden Pedagang Besar 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Responden pedagang besar dalam pemasaran telur 

ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar paling 

banyak berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4 orang (80%) 

(seperti terlihat pada lampiran 2). Jenis kelamin sangat 

menentukan usaha yang dijalankan seseorang karena usaha 

yang dijalankan berupa pemasaran telur ayam ras dimana 

usaha itu membutuhkan kemampuan fisik seperti 

pengangkutan telur dari peternak produsen hingga dipasarkan 

ke luar kota, dimana laki-laki merupakan mayoritas yang bisa 

menjalankan kemampuan fisik tersebut, sehingga pedagang 

besar dengan jenis kelamin perempuan akan membutuhkan 

tenaga kerja lebih banyak. Jenis kelamin seseorang 
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menentukan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, namun antara 

laki-laki dan perempuan memilih suatu pekerjaan berdasarkan 

kebutuhannya. Perempuan yang bekerja di dunia perdagangan 

terutama telur ayam ras, merupakan suatu tantangan baginya 

untuk melakukan pekerjaan secara fisik dan langsung turun 

tangan, namun hal ini hanya  menjadi minoritas saja, sebab 

perempuan lebih banyak menggunakan tenaga kerja laki-laki 

untuk melakukan kegiatan secara fisik. Karakteristik pedagang 

besar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 10. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015)  

Gambar 10. Diagram karakteristik pedagang besar jenis 

kelamin. 

 

4.2.3. Responden Pedagang Pengecer 

 Pedagang eceran (retail) merupakan mata rantai 

terakhir dalam suatu saluran pemasaran. Pedagang eceran  

memegang peranan penting dalam melakukan penjualan suatu 

produk, serta dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumennya. Peranan pengecer (Retail) lebih komplek 

apabila dibandingkan dengan pedagang besar (wholesaler). 

Pengecer harus dapat menjaga hubungan dengan pemasok 
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(Produsen/Pedagang besar), Pengecer merupakan perantara 

dalam sistem saluran pemasaran. Alur pemasaran tradisional, 

pengecer mendapatkan barang dari produsen dan atau 

pedagang besar dan kemudian menjualnya kepada konsumen 

akhir. Karakteristik pedagang pengecer dapat diperoleh 

dengan melihat latar belakang pedagang pengecer tersebut. 

Karakteristik yang perlu diamatai meliputi usia, tingkat 

pendidikan akhir, lama usaha, dan jenis kelamin.  

 

4.2.3.1. Karakteristik Responden Pedagang Pengecer 

Berdasarkan Usia 

Umur seseorang merupakan salah satu indikator yang 

berpengaruh terhadap kemampuan fisik. Seseorang yang 

memiliki umur lebih muda cenderung akan memiliki 

kemampuan fisik yang lebih kuat dari pada mereka yang 

memiliki umur yang lebih tua. Responden pedagang pengecer 

pemasaran telur ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar berusia 21-70 tahun (seperti terlihat pada lampiran 3). 

Persentase paling banyak pada kategori ini usia pedagang 

pengecer 31-40 tahun dan usia 41-50 tahun, dimana pada usia 

tersebut seseorang berada di usia produktif dalam melakukan 

pekerjaan. Tingkat produktivitas kerja seseorang akan 

mengalami peningkatan sesuai dengan pertambahan umur, 

kemudian akan menurun kembali ,menjelang usia tua. Umur 

seseorang pengusaha dapat berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja, sebab umur erat kaitannya dengan 

kemampuan kerja serta pola pikir dalam menentukan pola 

manajemen yang diterapkan dalam usaha. Umur produktif 

merupakan tingkatan umur dimana seseorang akan mampu 

menghasilkan produk maupun jasa, atau dengan kata lain umur 

produktif merupakan umur dimana seseorang akan mampu 
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bekerja dengan baik. Persentase usia pedagang kecil dalam 

bentuk diagram, dengan kriteria pengelompokan usia 21 tahun 

hingga 70 tahun dapat dilihat pada Gambar 11. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 11. Diagram karakteristik pedagang pengecer 

berdasarkan usia. 

 

4.2.3.2. Karakteristik Responden Pedagang Pengecer 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

 Responden pedagang pengecer sebagian besar tingkat 

pendidikan akhir adalah SLTP sebanyak sebanyak 10 orang 

(50%) (seperti terlihat pada lampiran 3). Faktor yang 

menyebabkan seorang wirausaha berbeda dalam hal menerima 

inovasi salah satu adalah tingkat pendidikan. Tingkat 

pendidikan yang dimiliki semakin cepat dalam menyerap 

inovasi dan berdampak positif terhadap usaha yang 

dijalankannya, pedagang pengecer tersebut akan terampil 

dalam memasarkan telur ayam ras yang dijualnya dan 

menciptakan hal-hal baru yang dapat memudahkannya dalam 

memasarkan telur ayam ras, sehingga kerusakan telur akibat 

daya simpan yang cukup lama karena pedagang yang kurang 

terampil tidak akan terjadi. Pendidikan formal yang minimal 
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telah ditempuh, dapat diperkirakan tingkat dan jenis 

pengetahuan yang dimiliki untuk dicocokkan dengan 

kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Masalah yang sering 

terjadi adalah sertifikat seseorang tidak merupakan jaminan 

penuh bahwa ia memiliki pengetahuan yang sesuai dengan 

tingkat pendidikannya. Kesulitan menyatakan bahwa 

seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah 

menengah tingkat atas misalnya memiliki pengetahuan yang 

seyogyanya dimiliki mereka yang telah menyesuaikan 

pendidikan pada tingkat itu, hal itu antara lain karena 

menyangkut kemampuan intelektual seseorang disamping 

mutu sekolah yang dijadikan tempat menuntut ilmu. 

Persentase tingkat pendidikan akhir responden pedagang 

pengecer dapat dilihat pada Gambar 12. 
 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 12. Diagram karakteristik pedagang pengecer 

berdasarkan tingkat pendidikan akhir. 

 

4.2.3.3. Karakteristik Responden Pedagang Pengecer 

Berdasarkan Lama Usaha 

 Responden pedagang pengecer dengan persentase 

lama usaha paling tinggi adalah 40% atau sebanyak 8 orang 
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dengan pengalaman usaha selama 11-20 tahun (seperti terlihat 

pada lampiran 1). Faktor pengalaman kerja juga merupakan 

salah satu indikator selain faktor pendidikan yang dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan menjalankan pekerjaan. 

Pengalaman kerja seeorang dapat dilihat dari lamanya 

seseorang tersebut menggeluti usaha atau pekerjaan tersebut. 

Umumnya mereka memiliki pengalaman banyak (Nitisemito 

dan Burhan, 2004). Lama usaha menentukan pengalaman yang 

didapatkan pedagang pengecer, banyaknya pengalaman yang 

didapatkan berpengaruh dalam pekerjaan pedagang pengecer 

sehingga pedagang dapat berhati-hati dalam melakukan 

penjualan dan mampu mengevaluasi kejadian baik dan buruk 

dalam suatu transaksi jual beli. Pengetahuan tentang usaha 

peternakan ayam ras merupakan faktor penentu keberhasilan 

usaha, bila seorang pedagang telah lama menekuni usahanya 

maka pengetahuan berupa pengalamannya akan terus 

bertambah dan pedagang tersebut lebih memahami kapan dia 

rugi dan kapan dia untung. Persentase lama usaha pedagang 

pengecer dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

 
Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 13. Diagram karakteristik pedagang pengecer 

berdasarkan lama usaha. 

30 
40 

30 

0

20

40

60

1-10

Tahun

11-20

Tahun

21-30

Tahun

P
er

se
n

ta
se

 



55 
 

4.2.3.4. Karakteristik Responden Pedagang Pengecer 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Persentase pedagang pengecer berdasarkan jenis 

kelamin didominasi jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 75% 

atau sebanyak 15 orang (seperti terlihat pada lampiran 3). 

Jenis kelamin seseorang dapat berdampak pada jenis pekerjaan 

yang  digelutinya. Jenis kelamin juga berpengaruh terhadap 

setiap keputusan yang diambil seseorang salah satunya adalah 

pemakaian sumber modal dalam usaha. Perbedaan umumnya 

terdapat pada pola pikir dan kemampuan menganalisa antara 

laki-laki dengan perempuan terkhusus kemampuan 

memprediksi hal-hal yang akan terjadi kedepan atau dampak 

yang ditimbulkan dari setiap keputusan yang telah diambil. 

Hasil penelitian responden pedagang pengecer berjenis 

kelamin laki-laki lebih banyak dari pada responden berjenis 

kelamin perempuan, hal ini dapat dikarenakan dalam usaha 

pemasaran ayam ras membutuhkan tenaga yang lebih besar, 

dan umumnya kaum laki-laki  lebih kuat bekerja daripada 

perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bagi kaum 

perempuan untuk mampu melakukannya. Persentase jenis 

kelamin pedagang pengecer dalam bentuk diagram dapat 

dilihat pada Gambar 14. 
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Sumber: Data primer diolah (2015) 

Gambar 14. Diagram karakteristik pedagang pengecer 

berdasarkan jenis kelamin. 

 

4.3. Pemasaran Telur Ayam Ras 

 Berdasarkan penelitian di Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar pemasaran telur ayam ras tidak hanya 

dipasarkan di dalam kota namun lebih banyak di pasarkan di 

luar kota seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Cirebon, 

Indramayu, Probolinggo, Banyuwangi, Purwodadi, dan kota-

kota lain di Indonesia. Proses pemasarannya yaitu melalui 

pedagang besar untuk di pasarkan ke luar kota dan melalui 

pedagang pengecer untuk dipasarkan di dalam kota. Harga 

pasar pada saat sampai ke konsumen akhir dengan harga Rp. 

16.000.- sampai Rp. 17.000,- dari pedagang pengecer. 

 Proses pemasaran merupakan kelanjutan dari proses 

produksi yang bertujuan agar apa yang telah diinvestasikan 

dalam kegiatan produksi dapat diperoleh kembali dengan 

memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebagai imbalan 

investasi yang telah dilakukan. Pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen sebagai faktor kunci dalam pemasaran 

sangatlah tepat karena saat ini pemasaran sebuah produk akan 
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diperhadapkan pada tingkat persaingan yang sangat ketat. Baik 

buruknya sistem pemasaran yang dilakukan akan berpengaruh 

terhadap tingkat keuntungan yang didapat. Pemasaran yang 

dilakukan dengan baik maka keuntungan yang didapat akan 

semakin banyak namun jika pemasaran yang dilakukan kurang 

baik akan berakibat pada keuntungan yang didapat semakin 

sedikit. 

 Pembelian telur ayam ras yang dilakukan pedagang 

besar maupun pedagang pengecer hanya dilihat dari berat telur 

dan kondisi fisik telur. Sistem penjualan telur dilakukan di 

pasar tradisional, toko, dan pengiriman ke luar kota. Penjualan 

telur ayam ras langsung kepada pedagang besar dan pedagang 

pengecer yang dilakukan oleh peternak dengan sistem berat 

total, tidak ada grading telur dari peternak. Grading dilakukan 

oleh pedagang besar maupun pedagang pengecer. Cara 

pemasaran yang dilakukan peternak yaitu dengan media 

komunikasi telepon ke pedagang besar dan pedagang pengecer 

yang sudah menjadi langganannya untuk mendatangi langsung 

ke peternakan. 

 

4.4. Fungsi Pemasaran 

 Pemasaran telur yang dilakukan oleh produsen 

biasanya menggunakan berbagai lembaga pemasaran agar 

produk telur ayam ras sampai ke konsumen akhir. Proses ini 

memerlukan biaya pemasaran yang akan digunakan untuk 

melakukan fungsi-fungsi pemasaran, hal ini perlu adanya 

perhatian masalah efisiensi pemasaran agar telur sampai di 

konsumen akhir dengan harga yang wajar dan lembaga 

pemasaran yang terlibat masih mampu menjalankan fungsi 

pemasaran secara baik. Fungsi pertukaran didapat melalui 

proses penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh semua 
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lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran telur ayam 

ras. Fungsi penjualan dilakukan oleh produsen, pedagang 

besar, dan pedagang pengecer, sedangkan fungsi pembelian 

dilakukan oleh pedagang besar dan pedagang pengecer. Fungsi 

fisik meliputi kegiatan penyimpanan dan pengangkutan, 

kegiatan ini dilakukan oleh pedagang besar dan pedagang 

pengecer. Fungsi fasilitas ada empat yaitu permodalan, 

penanggulangan resiko dan informasi pasar. Pembiayaan 

dilakukan oleh pedagang besar dan pedagang pengecer. 

Pembiayaan yang dilakukan oleh pedagang besar dan 

pedagang pengecer adalah biaya dalam pembelian telur ayam 

ras dan biaya yang digunakan dalam proses pemasaran 

(transportasi, tenaga kerja, dll). Resiko yang di tanggung oleh 

pedagang adalah kerusakan telur pada saat pengangkutan 

maupun penyimpanan. Fungsi pemasaran oleh lembaga-

lembaga pemasaran yang terkait dalam pemasaran telur ayam 

ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar di jelaskan 

sebagai berikut. 

 

4.4.1. Fungsi Pemasaran Peternak 

 Peternak ayam ras pada umumnya menjual telur 

kepada pedagang besar (pengepul) dan pedagang pengecer 

dengan cara pedagang datang ke lokasi produksi untuk 

membeli telur ayam ras dengan harga Rp. 15.000,-/kg. Fungsi 

pemasaran yang dilakukan oleh peternak ayam ras adalah 

penyimpanan telur sampai pedagang besar atau pedagang 

pengecer mengambil jumlah telur yang diinginkan. Fungsi 

pemasaran dengan fasilitas yang dilakukan peternak terdiri 

dari informasi pasar dan penanggungan resiko. Informasi pasar 

artinya peternak harus mengetahui informasi mengenai naik 

turunnya harga telur ayam ras yang ada dipasaran. 
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Penanggungan resiko karena kerusakan telur yang terjadi 

karena daya simpan yang terlalu lama atau masalaha lain yang 

menyebabkan telur menjadi rusak. 

 

4.4.2. Fungsi Pemasaran Pedagang Besar 

 Fungsi pemasaran yang dilakukan pedagang besar 

adalah fungsi pertukaran yang mencakup pembelian dan 

penjualan. Pembelian telur ayam ras yang dilakukan pedagang 

besar dengan langsung mendatangi produsen dengan jumlah 

rata-rata pengambilan per bulan 269.500 kg untuk pedagang 

besar yang memasarkan telur ke luar provinsi (pedagang besar 

A) dan 39.000 kg untuk pedagang besar yang memasarkan 

telur ke luar kota dalam provinsi (pedagang besar B) dengan 

harga pembelian Rp. 15.000.-/kg. Penjualan dilakukan dengan 

menjual telur ke luar kota dengan harga Rp. 15.800,-/kg untuk 

pedagang besar A dengan biaya pemasaran Rp. 15.552,-/kg 

dan Rp. 15.650,-/kg untuk  harga penjualan pedagang beasr B 

dengan biaya pemasaran Rp. 15.418,-/kg. Fungsi pemasaran 

fisik yang dilakukan pedagang besar adalah transportasi 

karena pedagang besar melakukan pengiriman telur ke luar 

kota dengan alasan banyaknya permintaan telur dari luar kota 

dibandingkan permintaan telur di dalam kota. Fungsi 

penyimpanan dilakukan apabila telur yang terkumpul dari 

beberapa produsen masih sedikit, akan tetapi fungsi 

penyimpanan jarang dilakukan karena pengambilan telur ke 

beberapa produsen sering dilakukan diwaktu yang sama. 

Fungsi pemasaran fasilitas yang dilakukan pedagang besar 

adalah penanggungan resiko, grading telur dan informasi 

pasar. Penanggungan resiko atas kerusakan telur dihitung dari 

jangka waktu setelah pengiriman, namun untuk penanggungan 

resiko antara pedagang besar dengang pedagang di luar kota 
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harus melakukan perjajian terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan kegiatan pemasaran. Grading telur dibedakan 

menjadi dua yaitu telur besar dan telur kecil, 1 kg telur besar 

berisi 15-16 butir telur sedangkan 1 kg telur kecil berisi 18 

butir telur. Grading telur dilakukan sesuai dengan permintaan 

konsumen, harga antara telur kecil dan telur besar sama yaitu 

dengan harga Rp. 15.800. Informasi pasar digunakan untuk 

mengetahui minimal naik turunnya harga telur ayam ras yang 

berlaku pada hari tersebut. Cara pembayaran pedagang besar 

kepada peternak ayam ras ada dua cara yaitu secara tunai dan 

kredit.  

 

4.4.3. Fungsi Pemasaran Pedagang Pengecer 

 Fungsi pemasaran pedagang pengecer yaitu 

melakukan fungsi pertukaran yang mencakup pembelian dan 

penjualan. Pembelian telur ayam ras yang dilakukan pedagang 

pengecer yaitu membeli langsung ke produsen bukan ke 

pedagang besar. rata-rata pembelian telur per bu,lan 227,7 kg 

dengan harga Rp. 15.000,-/kg kemudian dijual ke pasar 

trasdisional atau toko dengan harga jual rata-rata Rp. 16.725,-

/kg dengan biaya pemasaran Rp. 15.517,-/kg telur ayam ras. 

Fungsi pertukaran lain dari pedagang pengecer adalah 

melakukan kegiatan sampingan. Pekerjaan sebagai pedagang 

pengecer dikatakan penjualan sampingan karena pedagang 

pengecer tidak hanya menjual telur ayam ras namun juga 

menjual kebutuhan pokok lainnya, sehingga pendapatan yang 

diterima oleh pedagang pengecer tidak hanya berasal dari 

keuntungan penjualan telur ayam ras. Fungsi fisik yaitu 

pengangkutan dan penyimpanan. Pengangkutan dilakukan 

pedagang pengecer saat pembelian telur ayam ras ke produsen 

dengan menggunakan sepeda motor. Penyimpanan dilakukan 
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apabila telur ayam ras belum habis mulai seminggu dari 

pembelian ke produsen. Fungsi fasilitas yang dilakukan adalah 

penanggungan resiko dan informasi pasar. Penanggungan 

resiko apabila telur tidak terjual beberapa minggu yang akan 

mengakibatkan telur busuk dan resiko pada saat pengangkutan 

yang tidak hati-hati akan mengakibatkan telur menjadi retak. 

Informasi pasar dilakukan pedagang pengecer untuk 

mengetahui minimal naik-turunnya harga telur ayam ras yang 

berlaku pada hari tersebut. 

 

4.5. Lembaga Pemasaran 

 Kamaluddin (2008) menyatakan bahwa lembaga 

pemasaran adalah badan  usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi 

dari produsen ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan 

dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga 

pemasaran muncul karena adanya keinginan konsumen untuk 

memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu (time utility), 

tempat (place utility), dan bentuk (form utiliity). Lembaga 

pemasaran bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi 

pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal 

mungkin. Imbalan yang diterima lembaga pemasaran dari 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran adalah margin 

pemasaran (yang terdiri dari biaya pemasaran dan 

keuntungan). Bagian balas jasa bagi lembaga pemasaran  

adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pemasaran. 

Lembaga pemasaran merupakan pelaku yang menjalankan 

fungsi pemasaran yang berkaitan dengan pemasaran telur 

ayam ras, pelaku tersebut memiliki peran antara lain: 
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4.5.1. Peternak (Produsen) 

 Peternak atau produsen dalam pemasaran telur ayam 

ras berperan dalam memproduksi barang berupa telur ayam ras 

untuk dijual ke konsumen, dalam pemasaran telur ayam ras 

produsen membutuhkan peranan lembaga-lembaga pemasaran 

lain dalam memasarkan telur ayam ras hingga sampai ke 

konsumen akhir. Lembaga pemasaran yang terlalu panjang 

secata otomatis akan menambah biaya sehingga harga semakin 

tinggi dan farmer price share semakin kecil. Setiap lembaga 

pemasaran akan memerlukan ongkos, baik untuk angkutan, 

penyimpanan, potongan harga, maupun komisi bagi penyalur. 

Penambahan biaya pemasaran dan rentetannya akan 

dibebankan kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi. 

 

4.5.2. Pedagang Besar 

 Pedagang besar dalam lembaga pemasaran telur ayam 

ras berperan sebagai pengepul yang melakukan proses 

distribusi ke agen luar kota luar provinsi dan luar kota dalam 

provinsi. Istilah pedagang besar hanya digunakan pada 

perantara pedagang yang terkait dengan kegiatan perdagangan 

besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran kepada 

konsumen akhir. Pemasaran telur ayam ras yang dilakukan 

pedagang besar dengan penjualan telur ayam ras per kg. 

Sistem pemasaran yang dilakukan pedagang besar yaitu 

dengan mendekatkan barang yang dikirim dari produsen 

kepada konsumen akhir. Wilayah pemasaran pedagang besar 

A di luar kota luar provinsi sedangkan pedagang besar B 

adalah di luar kota dalam provinsi. Permintaan telur dalam 

kota di sediakan oleh pedagang pengecer yang langsung 

berhubungan dengan konsumen akhir. Keberadaan pedagang 

besar sangat membantu produsen dalam menyalurkan telur 
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ayam ras hingga ke konsumen akhir, namun terdapat kelebihan 

dan kekurangan dari adanya pedagang besar dalam lembaga 

pemasaran telur ayam ras yaitu margin pemasaran yang 

menjadi tinggi. 

 

4.5.3. Pedagang Pengecer 

  Pedagang pengecer adalah pedagang yang menjual 

barang yang dijualnya kepada konsumen akhir dengan jumlah 

satuan atau eceran. Pedagang pengecer menjual telur ayam ras 

dengan jumlah satuan atau eceran, namun pedagang pengecer 

juga melayani pembelian telur ayam ras dalam jumlah banyak 

yang dihitung per kilogram. Hambatan yang diterima oleh 

pedagang pengecer adalah telur tidak laku dijual dalam 

beberapa minggu setelah pengambilan telur dari produsen 

sehingga telur banyak yang mengalami kerusakan karena telur 

tersimpan terlalu lama, hal ini dikarenakan tidak sedikit dari 

konsumen yang memilih membeli telur langsung ke produsen. 

 

4.6. Saluran Pemasaran 

 Kotler (2002) menjelaskan bahwa saluran pemasaran 

adalah serangkaian lembaga yang melakukan semua fungsi 

untuk menyalurkan produk serta status kepemilikan dari 

produsen ke konsumen. Produsen memiliki peranan utama 

dalam menghasilkan barang-barang dan sering melakukan 

sebagian kegiatan pemasaran, pedagang menyalurkan 

koomoditas dalam waktu, tempat, serta bentuk yang 

diinginkan konsumen. Saluran pemasaran dari suatu 

komoditas digunakan untuk menentukan jalur mana yang lebih 

efisien dari semua kemungkinan jalur-jalur yang dapat 

ditempuh, saluran pemasaran juga dapat mempermudah dalam 

mencari besarnya margin yang diterima oleh tiap lembaga 
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pemasaran yang terlibat. Saluran pemasaran telur ayam ras di 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar terdapat dua jenis 

saluran pemasaran yaitu pemasaran langsung dan pemasaran 

tidak langsung. Pemasaran tidak langsung terdapat 3 pola 

pemasaran. Saluran pemasaran pertama terdiri dari peternak 

(produsen), pedagang besar A, agen luar kota luar provinsi 

hingga konsumen akhir. Saluran pemasaran kedua terdiri dari 

peternak (produsen), pedagang besar B, agen luar kota dalam 

provinsi hingga konsumen akhir. Saluran pemasaran ketiga 

terdiri dari peternak (produsen), pedagang pengecer hingga 

konsumen akhir. Saluran distribusi diperlukan oleh setiap 

produsen, karena produsen menghasilkan produk dengan 

memberikan kegunaan bentuk (form utility) bagi konsumen, 

sedangkan lembaga penyalur membentuk atau memberikan 

kegunaan waktu, tempat dan pemilikan dari produk. Saluran 

distribusi dibutuhkan terutama karena adanya perbedaan yang 

menimbulkan celah-celah atau kesenjangan antara produksi 

dan konsumsi. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran telur ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar adalah pedagang besar (pengepul), pedagang pengecer 

(sebagai penyalur dari peternak ke konsumen akhir). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk harga jual 

telur ayam ras dari peternak seharga Rp. 15.000.-/kg per 15 

Maret 2015. Harga tersebut adalah harga yang dijual kepada 

pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen akhir. 

Pedagang besar A menjual kembali dengan harga Rp. 15.800.-

/kg ke agen luar kota luar provinsi. Pedagang besar B menjual 

kembali dengan harga Rp. 15.650.-/kg ke agen luar kota dalam 

provinsi. Pedagang pengecer menjual kemabali ke konsumen 

akhir seharga Rp. 16.725,-/kg. Pedagang besar A melakukan 

pembelian telur ayam ras dari peternak dalam jumlah 269.500 
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kg per bulan dan Pedagang besar B melakukan pembelian telur 

ayam ras dari peternak dalam jumlah 39.000 kg per bulan, 

sedangkan pedagang pengecer melakukan pembelian telur 

ayam ras dari peternak dalam jumlah 2287,7 kg per bulan. 

Pemasaran merupakan proses produksi yang dilakukan oleh 

badan usaha yang dapat menentukan keberhasilan dalam 

usaha. Pemasaran yang dilakukan oleh peternak melalui 

komunikasi telepon untuk mengambil langsung telur ke lokasi 

produsen. 

 

4.6.1. Saluran Pemasaran Pola I 

 

 
 
 

Gambar 15. Saluran Pemasaran Pola I 

 Saluran pemasaran pola I melibatkan banyak lembaga 

pemasaran karena penjualan dari pedagang besar langsung ke 

luar kota luar provinsi, setelah agen luar provinsi masih 

banyak lembaga-lembaga lain dalam saluran pemasaran telur 

ayam ras untuk sampai ke konsumen akhir, namun peneliti 

hanya membahas sampai di agen luar provinsi. 

 Proses pemasaran dimulai dengan adanya pembelian 

telur ayam ras dari peternak oleh pedagang besar A. Telur 

ayam ras yang dibeli pedagang besar A kemudian di kirim ke 

agen luar kota luar provinsi. Kuantitas telur ayam ras yang di 

jual pedagang besar A rata-rata sebayak 269.500 kg telur ayam 

ras per bulan dengan harga beli rata-rata Rp. 15.000.-/kg telur 

ayam ras. Pedagang besar A menjual kembali kepada agen 

luar provinsi degan harga Rp. 15.800.-/kg. Margin pemasaran 

pada saluran ini adalah Rp. 800,-. Margin pada saluran ini 

kecil karena hanya di hitung sampai penjualan di agen luar 

Peternak              pedagang besar A       

agen luar kota luar provinsi 
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provinsi. Saluran pemasaran telur ayam ras di Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 16. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*= biaya pembelian telur dan biaya pemasaran 
 
Gambar 16. Saluran distribusi pemasaran telur ayam ras pola I. 

 

4.6.2. Saluran Pemasaran Pola II 

 

 

 

Gambar 17. Saluran Pemasaran Pola II 

 Saluran pemasaran pola II melibatkan lembaga 

pemasaran antara lain pedagang besar B dan agen luar kota 

dalam provinsi, setelah agen dalam provinsi masih banyak 

lembaga-lembaga lain dalam saluran pemasaran telur ayam ras 

untuk sampai ke konsumen akhir, namun peneliti hanya 

membahas sampai di agen dalam provinsi. Proses pemasaran 

dimulai dengan adanya pembelian telur ayam ras dari peternak 

oleh pedagang besar B. Telur ayam ras yang dibeli pedagang 

besar B kemudian di pasarkan ke agen luar kota dalam 

Peternak telur ayam ras 

Pedagang besar A 

Agen luar kota luar provinsi 

Biaya pemasaran 

Rp. 16,-/kg 

Harga jual telur oleh 

pedagang Rp. 15.800,-/kg 

Harga jual telur oleh 

peternak 
Rp. 15.000,-/kg 

 

FGP Rp. 11.635,-/kg 

*Biaya pemasaran 

Rp. 15.552,-/kg 

% margin= 5,3% 

Peternak              pedagang besar B      

agen luar kota dalam provinsi 
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provinsi. Kuantitas telur ayam ras yang di jual pedagang besar 

B rata-rata sebayak 39.000 kg telur ayam ras per bulan dengan 

harga beli rata-rata Rp. 15.000.-/kg telur ayam ras. pedagang 

besar B menjual kembali kepada agen dalam provinsi degan 

harga Rp. 15.650.-/kg. Margin pemasaran pada saluran ini 

adalah Rp. 650,-. Saluran pemasaran telur ayam ras di 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dapat dilihat pada 

Gambar 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= biaya pembelian telur dan biaya pemasaran 
 
Gambar 18. Saluran distribusi pemasaran telur ayam ras pola 

II. 

 

 

 

 

 

Peternak telur ayam ras 

Pedagang besar 

Agen luar kota dalam 

provinsi 

Harga jual telur oleh 

peternak Rp. 15.000,-/kg 

*Biaya pemasaran  

Rp. 14.418,-/kg 

FGP Rp. 12.256,-/kg 

Biaya pemasaran  

Rp. 19,-/kg 

Harga jual telur oleh 

pedagang 

Rp. 15.650,-/kg 

% margin= 4,3% 

% margin= 4,3% 
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4.6.3. Saluran Pemasaran Pola III 

  

 

 

Gambar 19. Saluran pemasaran pola III 

 Saluran pemasaran pola III merupakan saluran 

pemasaran yang hanya melibatkan satu lembaga pemasaran 

mulai dari produsen hingga konsumen akhir, saluran 

pemasaran pola III sering disebut dengan saluran distribusi 

pendek. Proses pemasaran diawali pembelian dari peternak 

oleh pedagang pengecer. Telur ayam ras yang dibeli oleh 

pedagang pengecer dijual ke konsumen di pasar tradisional 

maupun di toko sembako. Kuantitas penjualan telur ayam ras 

oleh pedagang pengecer rata-rata sebesar 227,7 kg per bulan. 

Harga yang dijual peternak ke pedagang pengecer sebesar Rp. 

15.000.-/kg telur ayam ras. pedagang pengecer menjual ke 

konsumen seharga Rp. 16.725,-/kg telur ayam ras. Margin 

pada saluran ini sebesar Rp. 1.725,-/kg telur ayam ras. Saluran 

pemasaran telur ayam ras di Kecamatan Selopuro Kabupaten 

Blitar dapat dilihat pada Gambar 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peternak              pedagang pengecer       

Konsumen dalam kecamatan 
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*= biaya pembelian telur dan biaya pemasaran 
 
Gambar 20. Saluran distribusi pemasaran telur ayam ras pola 

III. 

 

4.7. Analisis Efisiensi Pemasaran 

 Pengukuran efisiensi pemasaran menggunakan 

perbandingan biaya pemasaran dengan output pemasaran 

sehingga akan diperoleh ratio efisiensi pemasaran, pemasaran 

dikatakan efisien jika ratio dibawah angka 1. Soekartawi 

(2002) menjelaskan bahwa efisiensi pemasaran adalah nisbah 

antara total biaya dengan total nilai produk yang dipasarkan, 

artinya bahwa setiap ada penambahan biaya pemasaran 

menyebabkan adanya pemasaran yang tidak efisien dan 

semakin kecil nilai produk yang dijual berarti pula terjadi 

pemasaran yang tidak efisien. Efisien tidaknya suatu sistem 

pemasaran tidak terlepas dari kondisi persaingan pasar yang 

bersangkutan. Pasar yang bersaing sempurna dapat 

Peternak ayam ras 

Pedagang pengecer 

Konsumen dalam 

kecamatan 

Harga jual telur oleh 

Rp. 15.000,-/kg 

Harga jual telur oleh 

pedagang 

Rp. 16.725,-/kg 

FGP 

Rp. 12.912,-/kg 

*Biaya pemasaran  

Rp. 15.517,-/kg 

Biaya pemasaran 

Rp. 22,-/kg 

% margin= 11,5% 

% margin= 11,5% 
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menciptakan sistem pemasaran yang efisien karena pasar yang 

bersaing sempurna memberikan insentif bagi partisipasi pasar, 

yaitu produsen, lembaga pemasaran dan konsumen. 

 

4.7.1. Analisis Biaya Pemasaran, Keuntungan Pemasaran, 

Efisiensi pemasaran, Share Biaya, dan Share 

Keuntungan Lembaga Pemasaran Pola I 

4.7.1.1. Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Ras Pola 

Pemasaran I 

 Responden peternak yang memasarkan telur ayam ras 

ke pedagang besar A sebanyak 9 orang. Peternak ayam ras 

pola pemasaran I dalam pemasaran telur ayam ras berperan 

sebagai produsen yang memproduksi telur yang kemudian 

dipasarkan ke pedagang besar A. Biaya-biaya yang di 

keluarkan peternak dalam memproduksi telur meliputi biaya 

tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi biaya tenaga 

kerja, penyusutan tempat pakan, penyusutan tempat minum, 

penyusutan kandang dan sewa tanah. Biaya tidak tetap 

meliputi biaya pakan, penyusutan ternak, biaya vaksin dan 

obat, sekam, desinfektan dan listrik. Penerimaan peternak 

berasal dari penjualan telur, karung pakan, telur retak dan 

kompos. Pendapatan peternak sebelum biaya pemasaran dapat 

dilihat dari pengurangan penerimaan dengan biaya produksi. 

Pemasaran telur ayam ras oleh peternak membutuhkan biaya 

pemasaran meliputi pembelian pulsa, penyusutan eggtray dan 

penyusutan timbangan. Pendapatan setelah pemasaran dapat 

dilihat dengan pengurangan pendapatan sebelum pemasaran 

dengan biaya pemasaran. Laporan rugi laba peternak dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Laporan rugi laba peternak ayam ras pola pemasaran I 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg 

telur 

% 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur 131.451.667 15.000 98,06 

2. Karung pakan 807.333 92 0,60 

3. Telur retak 858.500 98 0,64 

4. Kompos 924.611 106 0,69 

Total penerimaan 134.042.111 15.296 100 

    

II. Biaya produksi    

A. Biaya variabel    

1. Pakan 84.050.000 9.591 82,43 

2. Penyusutan ternak 13.416.389 1.531 13,16 

3. Vaksin dan obat 707.778 81 0,70 

4. Sekam 226.556 26 0,22 

5. Desinfektan 143.000 16 0,14 

6. Listrik 113.333 13 0,11 

Total biaya variabel 98.657.056 11258 96,76 

 

 

  

B. biaya tetap 

 

  

1. Tenaga kerja 2.248.889 257 2,21 

2. Peny. tempat pakan 62.522 7 0,06 

3. Peny. T. minum 52.378 6 0,05 

4. Peny. kandang 468.567 53 0,46 

5. Sewa tanah 472.222 54 0,46 

Total biaya tetap  3.304.578 377 3,24 

Total biaya produksi 101.961.634 11.635 100 

    

III. Biaya pemasaran    

1. Pulsa 77.778 9 56,25 

2. Peny. eggtray 52.993 6 37,50 

3. Peny. timbangan 10.000 1 6,25 

Total biaya pemasaran 140.711 16 100 

    

IV. Pendapatan sebelum biaya 

pemasaran 

32.080.477 3.661 100 

    

V. Pendapatan setelah biaya 

pemasaran 

31.939.766 3.645 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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 Penerimaan peternak terbanyak berasal dari penjualan 

telur utuh sebesar 98.06% karena telur utuh merupakan produk 

utama dari peternakan ayam ras. Total penerimaan peternak 

selama satu belan sebesar Rp. 134.042.111,-. Biaya variabel 

tertinggi dari biaya pakan sebesar  82,43% dari biaya produksi 

karena pakan berfungsi sebagai sumber energi, sumber protein 

dan sumber vitamin dan mineral yang merupakan penunjang 

utama untuk produksi telur yang tinggi dan biaya variabel 

terkecil dari biaya listrik sebesar 0,11% dikarenakan 

penggunaan listrik hanya berupa lampu. Biaya tetap terbesar 

dari tenaga kerja sebesar 2,21% dan terkecil berasal dari 

penyusutan tempat minum sebesar 0,05%. Total biaya 

produksi yang dikeluarkan peternak selama satu bulan sebesar 

Rp. 101.961.634,- sehingga pendapatan yang didapatkan 

peternak sebelum pemasaran sebesar  Rp. 32.080.477,-. Biaya 

pemasaran tertinggi dari pulsa telepon sebesar 56,25% 

dikarenakan pulsa digunakan untuk menghubungi pedagang 

besar A untuk mengambil telur ke peternakan langsung. 

Pendapatan peternak setelah pemasaran sebesar Rp. 

31.939.766,- selama satu bulan. 

 

4.7.1.2. Laporan Rugi Laba Pedagang besar A Pola 

Pemasaran I 

 Pedagang besar A dalam pemasaran telur ayam ras 

berperan sebagai lembaga pemasaran yang memasarkan telur 

ke luar kota luar provinsi. Pemasaran telur oleh pedagang 

besar A membutuhkan biaya pemasaran meliputi biaya 

variabel dan biaya tetap. Biaya variabel berasal dari pembelian 

telur, biaya pengiriman, dan biaya telepon. Biaya pengiriman 

meliputi biaya sewa kendaraan, biaya transportasi dan supir 

untuk pengiriman telur keluar kota luar provinsi, pedagang 
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besar A memilih sewa kendaraan dibandingakan 

menggunakan kendaraan pribadi dengan tunjuan untuk 

meminimalisir resiko pengiriman karena jika terjadi resiko 

selama pengiriman seperti kecelakaan ditanggung oleh pemilik 

sewa kendaraan. Biaya tetap berasal dari biaya tenaga kerja, 

penyusutan timbangan, penyusutan eggtray dan penyusutan 

gudang. Penerimaan pedagang besar A dari penjualan telur 

dan pendapatan pedagang besar A dapat diketahui dari 

pengurangan penerimaan dengan biaya pemasaran. Responden 

pedagang besar A yang terlibat dalam pemasaran telur ayam 

ras sebanyak 3 orang. Laporan rugi laba pedagang besar A 

dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2. Laporan rugi laba pedagang besar A 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg 

telur 

% 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur 4.258.100.000 15.800 100 

    

II. Biaya pemasaran     

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur 4.042.500.000 15.000 96,45 

2. Biaya pengiriman 130.900.000 485,7 3,12 

3. Telepon 300.000 1,1 0,01 

Total biaya variabel pemasaran 4.173.700.000 15.486,8 99,58 

    

B. Biaya tetap pemasaran     

1. Tenaga kerja 12.833.333 47,6 0,30 

2. Penyusutan timbangan 21.172 0,1 0,01 

3. Penyusutan eggtray 1.334.444 5 0,03 

4. Penyusutan gudang 3.333.333 12,4 0,08 

Total biaya tetap pemasaran 17.522.282 65,1 0,42 

II. Total biaya pemasaran 4.191.222.282 15.552 100 

    

III. Pendapatan pedagang besar  66.877.718 248 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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 Penerimaan pedagang besar A selama satu bulan 

sebesar Rp. 4.258.100.00,-. Biaya variabel tertinggi dari 

pembelian telur sebesar Rp. 4.042.500.000.- atau 96,45% dan 

terkecil dari biaya pulsa telepon sebesar Rp. 300.000,- atau 

0,01%. Biaya tetap terbesar dari tenaga kerja sebesar Rp. 

12.833.333,- atau 0,30% dan terkecil dari penyusutan 

timbangan sebesar 21.172 atau 0,01% dikarenakan timbangan 

memiliki nilai ekonomis dan tidak habis dalam sekali 

pemasaran. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang 

besar A selama satu bulan sebesar Rp. 4.191.222.282,- 

sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang besar A selama 

satu bulan sebesar Rp. 66.877.718,-. 

 

4.7.1.3. Efisiensi Pemasaran, Share Biaya Dan Share 

Keuntungan Lembaga Pemasaran Pola I 

 Efisiensi pemasaran merupakan perbandingan antara 

biaya pemasaran dengan penerimaan. Share biaya merupakan 

persentase perbandingan antara biaya pemasaran dengan total 

biaya pemasaran dan share keuntungan merupakan 

perbandingan antara keuntungan dengan total keuntungan. 

Efisiensi pemasaran, share biaya dan share keuntungan 

lembaga pemasaran pola I dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Efisiensi pemasaran, share biaya dan share 

keuntungan lembaga pemasaran pola I. 

Keterangan Jumlah 

(Rp/Kg 

telur) 

Efisiensi 

pemasaran 

Share 

keuntungan 

(%) 

Share 

biaya 

(%) 

Peternak    93,63 0,10 

1. Penerimaan 15.000    

2. Biaya pemasaran 16    

3. Keuntungan  3.645    

     

Pedagang besar A  0,98 6,37 99,90 

1. Penerimaan 15.800    

2. Biaya pemasaran  15.552    

3. Keuntungan 248    

Total    100 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

Penerimaan yang diperoleh pedagang besar A dari 

penjualan telur ayam ras sebesar Rp. 15.800,-/kg dan biaya 

pemasaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 15.552.-/kg sehingga 

efisiensi pemasaran 0,98, Efisiensi pemasaran dikatakan 

efisien bila nilai efisiensi pemasaran lebih kecil dari 1. Biaya 

pemasaran yang dikeluarkan peternak sebesar Rp. 16,-/kg 

sehingga total biaya pemasaran sebesar Rp. 15.568,-. Share 

biaya pedagang besar A sebesar 99,90% artinya biaya yang 

ditanggung pedagang besar A sebesar 99,90% dari total biaya 

pemasaran pada pemasaran pola I. Keuntungan yang diterima 

peternak sebesar Rp. 3.645,-/kg telur ayam ras dan keuntungan 

yang diterima pedagang besar A sebesar Rp. 248,-/kg sehingga 

total keuntungan yaitu Rp. 3.893,-. Share keuntungan 

pedagang besar A sebesar 6,37% artinya keuntungan yang 

diterima pedagang besar A adalah 6,37% dari total keuntungan 

yang diterima pada pemasaran pola I. 
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4.7.2. Analisis Biaya Pemasaran, Keuntungan Pemasaran, 

Efisiensi Pemasaran, Share Biaya dan Share 

Keuntungan Lembaga Pemasaran Pola II 

4.7.2.1. Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Ras Poola 

Pemasaran II 

Peternak ayam ras pola pemasaran II dalam pemasaran 

telur ayam ras berperan sebagai produsen yang memproduksi 

telur yang kemudian dipasarkan ke pedagang besar B. 

Responden peternak yang memasarkan telur ayam ras ke 

pedagang besar B sebanyak 6 orang peternak. Biaya-biaya 

yang di keluarkan peternak untuk memproduksi telur meliputi 

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap meliputi biaya 

tenaga kerja, penyusutan tempat pakan, penyusutan tempat 

minum, penyusutan kandang dan sewa tanah. Biaya tidak tetap 

meliputi biaya pakan, penyusutan ternak, biaya vaksin dan 

obat, sekam, desinfektan dan listrik. Penerimaan peternak 

berasal dari penjualan telur, karung pakan, telur retak dan 

kompos. Pendapatan peternak sebelum biaya pemasaran dapat 

dilihat dari selisih antara penerimaan dengan biaya produksi. 

Pemasaran telur ayam ras oleh peternak memerlukan biaya 

pemasaran meliputi pembelian pulsa, penyusutan eggtray dan 

penyusutan timbangan. Pendapatan setelah pemasaran dapat 

dilihat dari selisih antara pendapatan sebelum pemasaran 

dengan biaya pemasaran. Laporan rugi laba peternak dapat 

dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Laporan rugi laba peternak ayam ras pola pemasaran 

II 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan     

1. Penjualan telur 80.820.000 15.000 98,08 

2. Karung pakan 498.166 92 0,60 

3. Telur retak 517.750 96 0,63 

4. Kompos 567.417 105 0,69 

Total penerimaan 82.403.333 15.294 100 

 

 

  

II. Biaya produksi     

A. Biaya variabel     

1. Pakan 52.000.000 9.651 78,75 

2. Penyusutan ternak 11.268.517 2.091 17,06 

3. Vaksin dan Obat 433.333 80 0,65 

4. Sekam 138.667 26 0,21 

5. Desinfektan 86.667 16 0,13 

6. Listrik  69.333 13 0,11 

Total biaya variabel 63.996.517 11.877 96,91 

 

 

  

B. Biaya tetap     

1. Tenaga kerja 1.386.667 257 2,09 

2. Peny. tempat pakan 38.833 7 0,06 

3. Peny. tempat minum 32.133 6 0,05 

4. Peny. kandang 294.467 55 0,45 

5. Sewa tanah 288.889 54 0,44 

Total biaya tetap  2.040.989 379 3,09 

Total biaya produksi 66.037.506 12.256 100 

    

III. Biaya pemasaran    

1. Pulsa  58.333 11 57,89 

2. Peny. timbangan 10.000 2 10,53 

3. Peny. eggtray 32.383 6 31,58 

Total biaya pemasaran 100.716 19 100 

    

IV. Pendapatan sebelum biaya 

pemasaran 

16.365.827 2.744 100 

    

V. Pendapatan setelah biaya 

pemasaran 

16.265.111 2.725 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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 Penerimaan peternak terbanyak berasal dari penjualan 

telur utuh sebesar 98.078%. Total penerimaan peternak selama 

satu belan sebesar Rp. 82.403.333,-. Biaya variabel tertinggi 

dari biaya pakan sebesar  78,745% dari biaya produksi karena 

pakan merupakan penunjang utama untuk produksi telur yang 

tinggi dan biaya variabel terkecil dari biaya listrik sebesar 

0,106% karena penggunaan listrik hanya berupa penerangan 

dan tidak dihidupkan selama 24 jam. Biaya tetap terbesar dari 

tenaga kerja sebesar 2,097% dan terkecil berasal dari 

penyusutan tempat minum sebesar 0,049%. Total biaya 

produksi yang dikeluarkan peternak selama satu bulan sebesar 

Rp. 66.037.506,- sehingga pendapatan yang didapatkan 

peternak sebelum pemasaran sebesar  Rp. 16.365.827,-. Biaya 

pemasaran tertinggi dari pulsa telepon sebesar 57,895%, pulsa 

digunakan peternak untuk menghubungi pedagang besar B 

untuk mengambil telur ke peternakan. Pendapatan peternak 

setelah pemasaran sebesar Rp. 31.939.766,- selama satu bulan. 

 

4.7.2.2. Laporan Rugi Laba Pedagang besar B Pola 

Pemasaran II 

 Pedagang besar B dalam pemasaran telur ayam ras 

berperan sebagai lembaga pemasaran yang memasarkan telur 

ke luar kota dalam provinsi. Responden pedagang besar B 

yang terlibat dalam pemasaran telur ayam ras sebanyak 2 

orang. Pemasaran telur oleh pedagang besar B membutuhkan 

biaya pemasaran meliputi biaya variabel dan biaya tetap. 

Biaya variabel berasal dari pembelian telur, biaya pengiriman, 

dan biaya telepon. Biaya tetap berasal dari biaya tenaga kerja, 

penyusutan timbangan, penyusutan eggtray dan penyusutan 

gudang. Penerimaan pedagang besar B berasal dari penjualan 

telur. Pendapatan pedagang besar B dapat dilihat dari selisih 



79 
 

antara penerimaan dengan biaya pemasaran. Laporan rugi laba 

pedagang besar B dapat dilihat pada Tabel 5. 
 
Tabel 5. Laporan rugi laba pedagang besar B  

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur 610.350.000 15.650 100 

    

II. Biaya Pemasaran    

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur 585.000.000 15.000 97,29 

2. Biaya pengiriman 9.600.000 246,1 1,59 

3. Telepon 125.000 3,2 0,02 

Total biaya variabel 594.725.000 15.249,3 98,90 

    

B. Biaya Tetap pemasaran    

1. Tenaga kerja 3.400.000 87,2 0,56 

2. Penyusutan timbangan 11.017 0,3 0,01 

3. Penyusutan eggtray 658.333 16,9 0,11 

4. Penyusutan kendaran 650.000 16,6 0,11 

5. Penyusutan gudang 1.874.995 48,1 0,31 

Total Biaya Tetap pemasaran 6.594.345 169,1 1,10 

Total Biaya Pemasaran 601.319.345 15.418,4 100 

    

III. Pendapatan pedagang besar B 9.030.655 231,6 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 Penerimaan pedagang besar B dari penjualan telur 

selama satu bulan sebesar Rp. 610.350.000,-. Biaya variabel 

tertinggi dari pembelian telur sebesar Rp. 585.000.000.- atau 

97,29% dan terkecil dari biaya pulsa telepon sebesar Rp. 

125.000,- atau 0,021%. Biaya tetap terbesar dari tenaga kerja 

sebesar Rp. 3.400.000,- atau 0,56% dan terkecil dari 

penyusutan timbangan sebesar 11.017 atau 0,01% karena 

timbangan memiliki nilai ekonomis dan tidak habis dalam 

sekali pemasaran. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan 

pedagang besar B selama satu bulan sebesar Rp. 601.319.345,-
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Pendapatan yang diterima pedagang besar B selama satu bulan 

sebesar Rp. 9.030.655,-. 

 

4.7.2.3. Efisiensi Pemasaran, Share Biaya Dan Share 

Keuntungan Lembaga Pemasaran Pola II 

 Efisiensi pemasaran merupakan perbandingan antara 

biaya pemasaran dengan penerimaan. Share biaya merupakan 

persentase perbandingan antara biaya pemasaran dengan total 

biaya pemasaran dan share keuntungan merupakan 

perbandingan antara keuntungan dengan total keuntungan. 

Efisiensi pemasaran, share biaya dan share keuntungan 

lembaga pemasaran pola II dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. Efisiensi pemasaran, share biaya, dan share 

keuntungan lembaga pemasaran pola II 

Keterangan Jumlah 

(Rp/Kg 

telur) 

Efisiensi 

pemasaran 

Share 

keuntungan 

(%) 

Share 

biaya 

(%) 

Peternak    92,15 0,12 

1. Penerimaan 15.000    

2. Biaya pemasaran 19    

3. Keuntungan  2.725    

     

Pedagang besar B  0,99 7,85 99,88 

1. Penerimaan 15.650    

2. Biaya pemasaran 15.418    

3. Keuntungan 232    

Total    100 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

Penerimaan yang diperoleh pedagang besar B dari 

penjualan telur ayam ras sebesar Rp. 15.650,-/kg dan biaya 

pemasaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 15.418.-/kg sehingga 

efisiensi pemasaran 0,99. Efisiensi pemasaran pola pemasaran 

II dikatakan efisien karena nilai efisiensi pemasaran lebih kecil 

dari 1. Biaya pemasaran yang dikeluarkan peternak sebesar 
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Rp. 19,-/kg sehingga total biaya pemasaran sebesar Rp. 

15.437,-. Share biaya pedagang besar B sebesar 99,88% 

artinya biaya yang ditanggung pedagang besar B sebesar 

99,88% dari total biaya pemasaran pada pemasaran pola II. 

Keuntungan yang diterima peternak sebesar Rp. 2.725,-/kg 

telur ayam ras dan keuntungan yang diterima pedagang besar 

B sebesar Rp. 232,-/kg sehingga total keuntungan yaitu Rp. 

2.957,-. Share keuntungan pedagang besar B sebesar 7,85% 

artinya  keuntungan yang diterima pedagang besar B adalah 

7,85% dari total keuntungan yang diterima pada pemasaran 

pola II. 

 

4.7.3. Analisis Biaya Pemasaran, Keuntungan Pemasaran, 

Efisiensi Pemasaran, Share Biaya, dan Share 

Keuntungan Lembaga Pemasaran Pola III 

4.7.3.1. Laporan Rugi Laba Peternak besar Pola 

Pemasaran III 

Pola pemasaran III peternak yang terlibat dalam 

pemasaran telur ayam ras sebanyak 5 orang peternak, telur 

disalurkan dari peternak ke pedagang pengecer sampai ke 

kosumen akhir dalam kota. Penerimaan peternak berasal dari 

penjualan telur, karung pakan, telur retak dan kompos. Biaya 

produksi ada dua jenis yaitu biaya variabel dan biaya tetap. 

Biaya variabel meliputi biaya pakan, penyusutan ternak, biaya 

vaksi dan obat, sekam, desinfektan,  dan listrik. Biaya tetap 

yang dikeluarkan oleh peternak meliputi biaya tenaga kerja, 

penyusutan tempat pakan, penyusutan tempat minum, 

penyusutan kandang dan sewa tanah. Pemasaran telur oleh 

peternak membutuhkan biaya pemasaran antara lain biaya 

pulsa telepon, penyusutan eggtray dan penyusutan timbangan. 

Pendapatan peternak sebelum biaya pemasaran dilihat dari 
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selisih antara penerimaan dengan biaya produksi sedangkan 

pendapatan peternak setelah pemasaran diperoleh dari selisih 

antara pendapatan sebelum pemasaran dengan biaya 

pemasaran. Perbedaan FGP pada peternak pola pemasaran I, II 

dan III dikarenakan perbedaan populasi dan pemeliharaan 

ayam ras oleh peternak. Laporan rugi laba peternak dapat 

dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Laporan rugi laba peternak telur ayam ras pola 

pemasaran III 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg 

telur 

% 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur 66.528.000 15.000 98,10 

2. Karung pakan 411.800 93 0,61 

3. Telur retak 404.300 91 0,60 

4. Kompos 471.900 106 0,69 

Total penerimaan 67.816.000 15.290 100 

    

II. Biaya produksi    

A. Biaya variabel    

1. Pakan 42.940.000 9.682 79,41 

2. Penyusutan ternak 8.839.760 1.993 16,35 

3. Vaksin dan obat 361.500 82 0,67 

4. Sekam 115.400 26 0,21 

5. Desinfektan 72.900 16 0,13 

6. Listrik 58.000 13 0,11 

Total biaya variabel 52.387.560 11.812 96,88 

    

B. Fixed cost (biaya tetap)    

1. Tenaga kerja 1.144.000 258 2,12 

2. Peny. tempat pakan 31.820 7 0,06 

3. Peny. tempat minum 26.900 6 0,05 

4. Peny. Kandang 238.360 54 0,44 

5. Sewa tanah 241.667 55 0,45 

Total biaya tetap  1.682.747 380 3,12 

Total biaya produksi (total cost=TC) 54.070.307 12.192 100 

    

III. Biaya pemasaran    

1. Pulsa  60.000 14 63,64 

2. Peny. Eggtray 27.080 6 27,27 

3. Peny. Timbangan 10.000 2 9,09 

Total biaya pemasaran 97.080 22 100 

    

IV. Pendapatan sebelum biaya 

pemasaran  

13.745.693 3.098 100 

    

V. Pendapatan setelah biaya pemasaran 13.648.613 3.076 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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 Penerimaan yang diperoleh peternak selama satu 

bulan sebesar Rp. 67.816.000,-, penerimaan terbesar berasal 

dari penjualan telur sebesar Rp. 66.528.000 atau 98,104%. 

Total biaya variabel yaitu Rp. 52.387.560,-, tertinggi berasal 

dari biaya pakan sebesar Rp. 42.940.000,- atau 79,413% dari 

total biaya produksi. Biaya tetap yang dikeluarkan yaitu Rp. 

1.682.747,- terbesar berasal dari gaji tenaga kerja sebesar Rp. 

1.144.000,- atau 2,116%. Total biaya pemasaran peternak Rp. 

97.080,- terbanyak berasal dari biaya pulsa telepon yaitu Rp. 

60.000,- atau 64,636%. Pendapatan yang diterima peternak 

sebelum biaya pemasaran sebesar Rp. 13.745.693,- dan 

pendapatan yang diterima setelah pemasaran sebesar Rp. 

13.648.613,-. 

 

4.7.3.2. Laporan Rugi Laba Pedagang Pengecer Pola 

Pemasaran III 

 Responden pedagang pengecer yang terlibat dalam 

pemasaran telur ayam ras sebanyak 15 orang, pedagang 

pengecer memasarkan telur ayam ras ke konsumen akhir di 

dalam kota tepatnya di Kecamatan Selopuro. Penerimaan 

pedagang pengecer hanya berasal dari penjualan telur. 

Pemasaran telur membutuhkan biaya pemasaran yang terdiri 

dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel meliputi 

biaya pembelian telur dan biaya transportasi dan biaya tetap 

meliputi biaya penyusutan kendaran, penyusutan timbangan 

dan penyusutan eggtray. Pendapatan yang diterima pedagang 

pengecer adalah dari selisih antara penerimaan dengan total 

biaya pemasaran. Laporan rugi laba pedagang pengecer dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Laporan rugi laba pedagang pengecer 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg 

telur 

% 

I. Penerimaan    

1. penjualan telur 3.733.650 16.725 100 

    

II. Biaya Pemasaran     

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur  3.415.500 15.000 96,67 

2. BBM transportasi 52.400 230 1,48 

Total biaya variabel 3.467.900 15.230 98,15 

    

B. Biaya Tetap pemasaran     

1. peny. Kendaraan 62.042 272 1,75 

2. peny. Timbangan 1.617 7 0,05 

3. peny. Eggtray 1.738 8 0,05 

Total Biaya Tetap  65.397 287 1,85 

Total Biaya Pemasaran 3.533.797 15.517 100 

    

III. Pendapatan pedagang pengecer 200.353 1.208 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 Total penerimaan pedagang pengecer selama satu 

bulan dari penjualan telur sebesar Rp. 3.733.650,-. Biaya 

variabel tertinggi dari pembelian telur sebesar Rp. 3.415.500,- 

atau 96,67%. Biaya tetap yang dikeluarkan tertinggi berasal 

dari penyusutan kendaraan sebesar Rp. 62.042,- atau 1,75%. 

Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang pengecer 

sebesar 3.533.797 sehingga pendapatan yang diterima 

pedagang pengecer sebesar Rp. 200.353,-. Pendapatan yang 

diterima pedagang pengecer sedikit disebabkan volume 

penjualan yang sedikit karena pedagang pengecer tidak hanya 

menjual telur saja tetapi juga menjual kebutuhan pokok 

lainnya, sebagian pedagang pengecer menjual telur bukan 

sebagai pekerjaan utama melainkan sebagai pekerjaan 

sampingan. 
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4.7.3.3. Efisiensi Pemasaran, Share Biaya Dan Share 

Keuntungan Lembaga Pemasaran Pola III 

Efisiensi pemasaran merupakan perbandingan antara 

biaya pemasaran dengan penerimaan. Share biaya merupakan 

persentase perbandingan antara biaya pemasaran dengan total 

biaya pemasaran dan share keuntungan merupakan 

perbandingan antara keuntungan dengan total keuntungan. 

Efisiensi pemasaran, share biaya dan share keuntungan 

lembaga pemasaran pola III dapat dilihat pada Tabel 9. 
 
Tabel 9. Efisiensi pemasaran, share biaya, dan share 

keuntungan lembaga pemasaran pola III. 

Keterangan  Jumlah 

(Rp/Kg 

telur)  

Efisiensi 

pemasaran 

Share 

keuntungan 

(%) 

Share 

biaya 

(%) 

Peternak    71,80 0,14 

1. Penerimaan 15.000    

2. Biaya pemasaran 22    

3. Keuntungan  3.076    

     

Pedagang besar B  0,93 28,20 99,86 

1. Penerimaan 16.725    

2. Biaya pemasaran 15.517    

3. Keuntungan 1.208    

Sumber: Data primer diolah (2015). 

Penerimaan yang diperoleh pedagang pengecer dari 

penjualan telur ayam ras sebesar Rp. 16.725,-/kg dan biaya 

pemasaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 15.517.-/kg sehingga 

efisiensi pemasaran 0,93. Efisiensi pemasaran pola III 

dikatakan efisien karena nilai efisiensi pemasaran lebih kecil 

dari 1. Biaya pemasaran yang dikeluarkan peternak sebesar 

Rp. 22,-/kg sehingga total biaya pemasaran sebesar Rp. 

15.539,-. Share biaya pedagang pengecer sebesar 99,86% 

artinya biaya yang ditanggung pedagang pengecer sebesar 

99,86% dari total biaya pemasaran pada pemasaran pola III. 
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Keuntungan yang diterima peternak sebesar Rp. 3.076,-/kg 

telur ayam ras dan keuntungan yang diterima pedagang 

pengecer sebesar Rp. 1.208,-/kg sehingga total keuntungan 

yaitu Rp. 4.284,-. Share keuntungan pedagang pengecer 

sebesar 28,20% artinya  keuntungan yang diterima pedagang 

pengecer adalah 28,20% dari total keuntungan yang diterima 

pada pemasaran pola III 

 

4.8. Analisis Margin Pemasaran dan Price Share 

 Margin pemasaran merupakan perbedaan harga 

diantara tingkat lembaga dalam sistem pemasaran atau 

perbedaan antara harga yang dibayar konsumen untuk produk 

tersebut dengan harga yang diterima produsen untuk 

menghasilkannya, meliputi biaya dan keuntungan pemasaran. 

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

keperluan pemasaran diluar keuntungan yang diperoleh 

lembaga pemasaran. Margin dapat didefinisikan dengan dua 

cara yaitu: pertama, margin pemasaran merupakan perbedaan 

antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang 

diterima petani. Kedua, margin pemasaran merupakan biaya 

dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat 

permintaan dan penawaran dari jasa-jasa pemasaran. 

Komponen margin pemasaran terdiri dari: 1). Biaya-biaya 

yang diperlukan lembaga-lembaga pemasaran untuk 

melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang disebut biaya 

pemasaran atau biaya fungsional (functional cost); 2). 

Keuntungan (profit) lembaga pemasaran (Sudiyono, 2002). 

Pengukuran efisiensi pemasaran menggunakan farmer price 

share yaitu perbandingan antara harga jual petani dengan 

harga beli konsumen akhir dikalikan 100%, pemasaran 

dikatakan efisien jika farmer price share diatas 50%. 
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4.8.1. Analisis Margin Pemasaran dan Price Share 

Pemasaran Pola I 

 Farmer price share merupakan persentase 

perbadingan antara harga jual telur oleh peternak dengan harga 

beli konsumen akhir sedangkan Share harga pedagang besar 

merupakan persentase perbadingan antara harga jual telur oleh 

pedagang besar A dengan harga beli konsumen akhir. Margin 

pemasaran merupakan selisih harga antara harga jual telur 

ayam ras ditingkat peternak dengan harga jual telur ayam ras 

ditingkat pedagang besar A. Rincian margin pemasaran dan 

price share dapat dilihat pada Tabel 10. 
 
Tabel 10. Margin pemasaran dan Price share pemasaran pola I 

Variabel Jumlah 

(Rp) 

Farmer 

price 

share 

(%) 

Share harga 

pedagang 

besar (%) 

Margin 

pemasaran 

(Rp) 

1. Harga jual telur oleh 

peternak 

15.000 83,33   

2. Harga jual telur oleh 

pedagang besar A 

15.800  87,78 Rp. 800 

3. Harga beli konsumen 

akhir 

18.000    

Sumber: Data primer diolah (2015). 

Harga jual telur ayam ras oleh peternak yaitu Rp. 

15.000.-/kg dan harga beli konsumen akhir yaitu Rp. 18.000,-

/kg sehingga farmer price share sebesar 83,83%. Pemasaran 

produk hasil pertanian dapat dikatakan sudah efisien bila 

Farmer price share berada diatas 50%. Hasil penilitian 

diketahui pemasaran telur ayam ras di Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar sudah dikatakan efisien karena Farmer price 

share diatas 50% yaitu 83,33%. Harga jual telur ayam ras oleh 

pedagang besar A yaitu Rp. 15.800,-/kg sehingga share harga 

pedagang besar A sebesar 87,78%. Harga beli di konsumen 
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akhir diketahui melalui internet karena penjualan telur ayam 

ras pada pemasaran pola I adalah ke luar provisi yaitu DKI 

Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.  

 

4.8.2. Analisis Margin Pemasaran dan Price Share 

Pemasaran Pola II 

 Farmer price share merupakan persentase 

perbadingan antara harga jual telur oleh peternak dengan harga 

beli konsumen akhir sedangkan Share harga pedagang besar 

merupakan persentase perbadingan antara harga jual telur oleh 

pedagang besar B dengan harga beli konsumen akhir. Margin 

pemasaran merupakan selisih harga antara harga jual telur 

ayam ras ditingkat peternak dengan harga jual telur ayam ras 

ditingkat pedagang besar B. Rincian margin pemasaran dan 

price share dapat dilihat pada Tabel 11.  
 
Tabel 11. Margin pemasaran dan Price share pemasaran pola 

II 
Variabel Jumlah 

(Rp) 

Farmer 

price 

share 

(%) 

Share 

harga 

pedagang 

besar (%) 

Margin 

pemasaran 

(Rp) 

1. Harga jual telur oleh 

peternak 

15.000 88,24   

2. Harga jual telur oleh 

pedagang besar B 

15.650  92,06  650 

3. Harga beli konsumen 

akhir 

17.000    

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 Harga jual telur oleh peternak ke pedagang besar B 

sebesar Rp. 15.000,-/kg dan harga beli di konsumen akhir di 

luar kota dalam provinsi sebesar Rp. 17.000,-/kg sehingga 

farmer price share sebesar 88,24%. Pemasaran pola II 

dikatakan efisien dari segi farmer price share karena hasilnya 
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diatas 50%. Harga jual telur oleh pedagang besar B yaitu Rp. 

15.650,-/kg sehingga share harga pedagang besar B sebesar 

92,06%. Harga beli di konsumen akhir diketahui melalui 

internet karena penjualan telur ayam ras pada pemasaran pola 

II adalah ke luar kota dalam provinsi antara lain Malang, 

probolinggo, banyuwangi dan kota-kota lain di jawa timur. 

 

4.8.3. Analisis Margin Pemasaran dan Price Share 

Pemasaran Pola III 

 Farmer price share merupakan persentase 

perbadingan antara harga jual telur oleh peternak dengan harga 

beli konsumen akhir sedangkan Share harga pedagang 

pengecer merupakan persentase perbadingan antara harga jual 

telur oleh pedagang pengecer dengan harga beli konsumen 

akhir. Margin pemasaran merupakan selisih harga antara harga 

jual telur ayam ras ditingkat peternak dengan harga jual telur 

ayam ras ditingkat pedagang pengecer. Rincian margin 

pemasaran dan price share dapat dilihat pada Tabel 12. 
 
Tabel 12. Margin pemasaran dan Price share pemasaran pola 

III 
Variabel Jumlah 

(Rp) 

Farmer 

price 

share 

(%) 

Share 

harga 

pedagang 

pengecer 

(%) 

Margin 

pemasaran 

(Rp) 

1. Harga jual telur oleh 

peternak 

15.000 89,68   

2. Harga jual telur oleh 

pedagang pengecer 

16.725  100 1.725 

3. Harga beli konsumen 

akhir 

16725    

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 Harga jual telur ayam ras oleh peternak yaitu Rp. 

15.000.-/kg dan harga beli konsumen akhir rata-rata yaitu Rp. 
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16.725,-/kg sehingga farmer price share sebesar 83,83%. 

Pemasaran produk hasil pertanian dapat dikatakan sudah 

efisien bila Farmer price share berada diatas 50%. Hasil 

penilitian diketahui pemasaran telur ayam ras di Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar sudah dikatakan efisien karena 

Farmer price share diatas 50% yaitu 83,33%. Harga jual telur 

ayam ras oleh pedagang pengecer yaitu Rp. 16.725,-/kg 

sehingga share harga pedagang pengecer sebesar 100%. 

 Hasil penelitian menunjukkan semakin banyak 

lembaga pemasaran yang digunakan dalam pemasaran telur 

ayam ras, maka nilai margin pemasaran akan semakin besar. 

Tingginya harga jual telur ayam ras tergantung pada lembaga 

yang digunakan dalam pemasaran, semakin banyak lembaga 

yang digunakan maka margin pemasaran akan semakin tinggi, 

karena biaya yang digunakan dalam pemasaran oleh masing-

masing lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang banyak 

melakukan fungsi pemasaran akan menyebabkan biaya 

pemasaran yang dikeluarkan semakin besar. Saluran 

pemasaran pola III menguntungkan bagi konsumen akhir 

karena hanya melibatkan satu lembaga pemasaran sehingga 

harga yang diterima konsumen lebih kecil dari pola pemasaran 

I dan II. Kekurangan dari pola ini yaitu produk yang 

dihasilkan kurang dapat memenuhi permintaan pasar dan 

konsumen lebih sedikit karena penguasaan pasar yang kecil. 

 

4.9. Efisiensi Pemasaran Telur Ayam Ras Pola I, II dan III 

 Pola pemasaran I, II dan III dilihat dari efisiensi 

pemasaran, farmer price share, margin pemasaran, share 

biaya dan share keuntungan pemasaran paling efisien adalah 

pola pemasaran III (dapat dilihat pada Tabel 13).  
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Tabel 13. Efisiensi pemasaran, farmer price share, share harga 

pedagang, margin pemasaran, share biaya dan share 

keuntungan pemasaran I, II dan III. 
 

Keterangan Pola I Pola II Pola III 

1. Efisiensi pemasaran 0,98 0,99 0,93 

2. Farmer price share (%) 83,33 88,24 89,68 

3. Share harga pedagang (%) 87,78 92,06 100 

4. Margin pemasaran (Rp) 800  650 1.725 

5. Share biaya pemasaran (%) 99,90 99,88 99,86 

6. Share keuntungan (%) 6,37 7,85 28,20 

Pola pemasaran III efisiensi pemasaran paling kecil 

yaitu 0,93 karena efisiensi pemasaran paling efisien jika nilai 

efisiensi pemasaran mendekati 0. Farmer price share paling 

tinggi sebesar 89,68% karena lembaga pemasaran yang terlibat 

sampai ke konsumen akhir hanya pedagang pengecer sehingga 

harga ditingkat konsumen akhir tidak tinggi. Share harga 

pedagang paling tinggi yaitu 100% kareana pedagang 

langsung menjual ke konsumen akhir. Margin pemasaran 

paling tinggi sebesar Rp. 1.725,-/kg. Yuniarti (2002) 

menjelaskan bahwa produsen mengatakan usahanya efisien 

jika margin pemasaranya besar. Share biaya paling kecil yaitu 

99,86% dan share keuntungan paling besar yaitu 28,20% 

artinya keuntungan yang didapatkan lembaga pemasaran pola 

III lebih tinggi dari pola pemasaran I dan II. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Pemasaran telur ayam ras di Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar ada 2 macam yaitu secara langsung 

dan secara tidak langsung. Pemasaran secara tidak 

langsung ada 3 macam saluran pemasaran yaitu: 

a. Pola I: peternak – pedagang besar A – agen luar 

kota luar provinsi 

b. Pola II: peternak – pedagang besar B – agen luar 

kota dalam provinsi 

c. Pola III: peternak – pedagang pengecer – 

konsumen kecamatan 

2. Pemasaran telur ayam ras paling efisien adalah pola 

pemasaran III dilihat dari segi margin pemasaran Rp. 

1.725,-/kg, share biaya pemasaran 99,86%, share 

keuntungan 28,20%, farmer price share 89,69%, dan 

nilai efisiensi pemasaran 0,93.  

 

5.2. Saran 

1. Peternak ayam ras sebaiknya mengetahui informasi 

mengenai harga telur ayam ras yang belaku di pasar 

pada hari tersebut agar harga yang diterima peternak 

stabil sampai harga yang diterima konsumen akhir. 

2. Harga jual telur oleh pedagang pengecer tidak merata 

sebagian pedagang pengecer menjual dengan harga 

terlalu tinggi sehingga tidak sedikit konsumen yang 

memilih membeli langsung ke peternak akibatnya 

volume penjualan pedagang pengecer sedikit yang 

berpengaruh terhadap pendapatan yang sedikit pula. 
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Penentuan harga jual pedagang pengecer perlu 

mengetahui informasi mengenai harga telur yang 

berlaku dipasar sehingga harga jual tidak terlalu tinggi 

dan volume penjualan bisa meningkat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Karakteristik responden peternak 

berdasarkan usia, tingkat pendidikan akhir, lama usaha, 

jenis kelamin. 
Karakteristik responden 

peternak 

Jumlah 

(orang) 

Persentase (%) 

Usia (tahun)   

21-30 5 33.33 

31-40 5 33.33 

41-50 4 26.67 

51-60 1 6.67 

Total 15 100 

Tingkat pendidikan akhir   

SD 2 13.33 

SLTP 1 6.67 

SLTA 6 40 

S1 4 26.67 

S2 2 13.33 

Total 15 100 

Lama usaha (tahun)   

1-10 12 80 

11-20 2 13.33 

21-30 1 6.67 

Total 15 100 

Jenis kelamin   

P 2 13.33 

L 13 86.67 

Total 15 100 
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Lampiran 2. Karakteristik responden pedagang besar 

berdasarkan usia, tingkat pendidikan akhir, 

lama usaha, jenis kelamin. 
Karakteristik responden 

pedagang besar 

Jumlah (orang) Persentase (%) 

Usia (tahun)   

21-40 1 20 

31-40 1 20 

41-50 2 40 

51-60 1 20 

Total 5 100 

Tingkat pendidikan 

akhir 

  

SLTA 2 40 

S1 3 60 

Total 5 100 

Lama usaha (tahun)   

1-10 3 60 

11-20 1 20 

21-30 1 20 

Total 5 100 

Jenis kelamin   

P 1 20 

L 4 80 

Total 5 100 
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Lampiran 3. Karakteristik responden pedagang pengecer 

berdasarkan usia, tingkat pendidikan akhir, 

lama usaha, jenis kelamin. 
Karakteristik responden 

pedagang pengecer 

Jumlah (orang) Persentase (%) 

Usia (tahun)   

21-30 3 15 

31-40 5 25 

41-50 5 25 

51-60 4 20 

61-70 3 15 

Total 20 100 

Tingkat pendidikan 

akhir 

  

SD 6 30 

SLTP 10 50 

SLTA 2 10 

S1 2 10 

Total 20 100 

Lama usaha (tahun)   

1-10 6 30 

11-20 8 40 

21-30 6 30 

Total 20 100 

Jenis kelamin   

P 5 25 

L 15 75 

Total 20 100 
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Lampiran 4. Total biaya peternakan telur ayam ras pola I dalam 1 bulan. 

Nama  

Populasi 

ternak Biaya pakan 

Tenaga 

kerja 

Peny. 

tempat 

pakan 

Peny. 

tempat 

minum Peny. ternak 

Biaya 

vaksin 

dan obat Sekam  

Fatkhur  1.000 15.000.000 400.000 11.200 9.300 3.846.600 125.000 40.000 

Arif  5.000 72.250.000 2.000.000 55.600 47.000 18.170.800 650.000 210.000 

Sigit  7.000 105.000.000 2.800.000 77.800 64.900 15.843.300 875.000 280.000 

Aris  7.600 114.000.000 3.040.000 84.500 70.400 15.541.300 950.000 304.000 

Bahrul  8.000 120.000.000 3.200.000 88.900 74.100 15.552.300 1.000.000 320.000 

Samsuri  10.000 150.000.000 4.000.000 111.200 92.600 14.300.000 1.250.000 400.000 

Imam  M 2.000 30.000.000 800.000 22.300 18.600 7.026.600 250.000 80.000 

Dwi  4.000 60.200.000 1.600.000 44.500 38.900 13.720.000 520.000 165.000 

Jaringaten  6.000 90.000.000 2.400.000 66.700 55.600 16.746.600 750.000 240.000 

Jumlah  50.600 756.450.000 20.240.000 562.700 471.400 120.747.500 6.370.000 2.039.000 

Rata-rata 5.622 84.050.000 2.248.889 62.522 52.378 13.416.389 707.778 226.556 
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Lanjutan lampiran 4. 
Desinfektan Listrik Peny. kandang Sewa tanah TC/bulan TC/kg 

25.000 20.000 83.400 83.333 19.643.833 12.576 

140.000 104.000 416.700 433.333 94.477.433 12.099 

175.000 140.000 583.400 583.333 126.422.733 11.563 

190.000 152.000 633.400 633.333 135.598.933 11.424 

200.000 160.000 666.700 666.667 141.928.667 11.359 

250.000 200.000 833.400 833.333 172.270.533 11.029 

50.000 40.000 166.700 166.667 38.620.867 12.363 

107.000 84.000 333.400 350.000 77.162.800 12.675 

150.000 120.000 500.000 500.000 111.528.900 11.901 

1.287.000 1.020.000 4.217.100 4.249.999 917.654.699 106.989 

143.000 113.333 468.567 472.222 101.961.633 11.888 
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Lampiran 5. Biaya pemasaran peternakan telur ayam ras pola I dalam 1 bulan 
Nama Populasi ternak Peny. eggtray Pulsa Peny.  timbangan Total biaya TC/kg 

Fatkhur 1.000 9.400 50.000 10.000 69.400 44 

Arif 5.000 48.600 50.000 10.000 108.600 14 

Sigit 7.000 65.400 100.000 10.000 175.400 16 

Aris 7.600 71.000 100.000 10.000 181.000 15 

Bahrul 8.000 74.700 100.000 10.000 184.700 15 

Samsuri 10.000 93.400 100.000 10.000 203.400 13 

Imam  M 2.000 18.700 50.000 10.000 78.700 25 

Dwi 4.000 39.200 50.000 10.000 99.200 16 

Jaringaten 6.000 56.000 100.000 10.000 166.000 18 

Jumlah 50.600 476.400 700.000 90.000 1.266.400 176 

Rata-rata 5.622 52.933 77.778 10.000 140.711 20 
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Lampiran 6. Total pendapatan peternak telur ayam ras pola I dalam 1 bulan 
Nama Populasi 

ternak 

(ekor) 

Ternak 

produksi 

(ekor) 

Produksi 

telur (kg) 

Pendapatan dari 

telur 

Karung 

pakan 

Telur retak kompos TR (Rp) Pendapatan per 

bulan 

Fatkhur  1.000 980 1.562 23.430.000 144.000 156.000 165.000 23.895.000 4.181.767 
Arif  5.000 4.900 7.809 117.135.000 700.000 700.000 797.500 119.332.500 24.746.467 

Sigit  7.000 6.860 10.933 163.995.000 1.008.000 1.093.000 1.155.000 167.251.000 40.652.867 

Aris  7.600 7.448 11.870 178.050.000 1.094.000 1.187.000 1.254.000 181.585.000 45.805.067 
Bahrul  8.000 7.840 12.495 187.425.000 1.152.000 1.249.500 1.320.000 191.146.500 49.033.133 

Samsuri  10.000 9.800 15.619 234.285.000 1.440.000 1.561.500 1.650.000 238.936.500 66.462.567 

Imam m 2.000 1.960 3.124 46.860.000 288.000 312.000 330.000 47.790.000 9.090.433 
Dwi  4.000 3.820 6.088 91.320.000 576.000 608.500 660.000 93.164.500 15.902.500 

Jaringaten 6.000 5.880 9.371 140.565.000 864.000 859.000 990.000 143.278.000 31.583.100 

Jumlah  50.600 49.488 78.871 1.183.065.000 7.266.000 7.726.500 8.321.500 1.206.379.000 287.457.901 
Rata-rata 5.622 5.499 8.763,4 131.451.667 807.333 858.500 924.611 134.042.111 31.939.767 

 

Lampiran 7. Total biaya peternakan telur ayam ras pola II dalam 1 bulan 

Nama  

Populasi 

ternak Biaya pakan 

Tenaga 

kerja 

Peny. 

T.pakan 

Peny.  

T.minum 

peny. 

Ternak 

Biaya vaksin 

dan obat Sekam 

Imam  800 12.000.000 320.000 8.900 7.500 2.810.600 100.000 32.000 

Punky  3.000 45.000.000 1.200.000 33.400 27.800 10.709.000 375.000 120.000 

Samsudin  4.000 60.000.000 1.600.000 45.600 37.100 14.053.300 500.000 160.000 

Sofyan  5.000 75.000.000 2.000.000 56.100 46.300 17.556.600 625.000 200.000 

Pudji  6.500 97.500.000 2.600.000 72.300 60.200 16.586.600 812.500 260.000 

Ipul  1.500 22.500.000 600.000 16.700 13.900 5.895.000 187.500 60.000 

Jumlah  20.800 312.000.000 8.320.000 233.000 192.800 67.611.100 2.600.000 832.000 

Rata-rata 3.467 52.000.000 1.386.667 38.833 32.133 11.268.517 433.333 138.667 
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Lanjutan lampiran 7. 

Desinfektan Listrik Peny. kandang Sewa tanah TC/bulan TC/kg 

20.000 16.000 66.700 66.667 15.448.367 12.359 

75.000 60.000 250.000 250.000 58.100.200 12.399 

100.000 80.000 350.000 333.333 77.259.333 12.690 

125.000 100.000 433.400 416.667 96.559.067 12.365 

162.500 130.000 541.700 541.667 119.267.467 11.748 

37.500 30.000 125.000 125.000 29.590.600 12.629 

520.000 416.000 1.766.800 1.733.334 396.225.034 74.190 

86.667 69.333 294.467 288.889 66.037.506 12.365 

 

Lampiran 8. Biaya pemasaran peternakan telur ayam ras pola II dalam 1 bulan 

Nama  Populasi ternak Peny. eggtray Peny.  timbangan Pulsa  Biaya  Biaya/kg 

Imam  800 7.500 10.000 50.000 67.500 54 

Punky  3.000 28.000 10.000 50.000 88.000 19 

Samsudin  4.000 37.400 10.000 50.000 97.400 16 

Sofyan  5.000 46.700 10.000 50.000 106.700 14 

Pudji  6.500 60.700 10.000 100.000 170.700 17 

Ipul  1.500 14.000 10.000 50.000 74.000 31 

Jumlah  20.800 194.300 60.000 350.000 604.300 151 

Rata-rata 3.467 32.383 10.000 58.333 100.717 25 
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Lampiran 9. Total pendapatan peternak telur ayam ras pola II dalam 1 bulan 
Nama Populasi 

ternak 

(ekor) 

Ternak 

produksi 

(ekor) 

Produksi 

telur (kg) 

Pendapatan 

dari telur 

Karung 

pakan 

Telur 

retak 

kompos TR (Rp) Pendapatan 

per bulan. 

Imam  800 784 1.250 18.750.000 115.000 125.000 132.000 19.122.000 3.606.133 

Punky  3.000 2.940 4.686 70.290.000 432.000 468.500 495.000 71.685.500 13.497.300 

Samsudin  4.000 3.820 6.088 91.320.000 570.000 600.000 632.500 93.122.500 15.765.767 

Sofyan  5.000 4.900 7.809 117.135.000 720.000 781.000 825.000 119.461.000 22.795.233 

Pudji  6.500 6.370 10.152 152.280.000 936.000 1.015.000 1072.500 155.303.500 35.865.333 

Ipul  1.500 1.470 2.343 35.145.000 216.000 117.000 247.500 35.725.500 6.060.900 

Jumlah  20.800 20.284 32.328 484.920.000 2.989.000 3.106.500 3.404.500 494.420.000 97.590.666 

Rata-rata 3.467 3.381 5.388 80.820.000 498.167 517.750 567.417 82.403.333 16.265.111 

 

Lampiran 10. Total biaya peternakan telur ayam ras pola III dalam 1 bulan 

Nama 

Populasi 

ternak Biaya pakan 

Tenaga 

kerja 

Peny. 

T.pakan 

Peny. 

T.minum 

penyusutan 

ternak 

Biaya vaksin 

dan obat Sekam 

Ipul 1.500 22.500.000 600.000 16.700 13.900 5.895.000 187.500 60.000 

Imam M 2.000 30.000.000 800.000 22.300 18.600 7.026.600 250.000 80.000 

Dwi 4.000 60.200.000 1.600.000 44.500 38.900 13.720.000 520.000 165.000 

Jaringaten 6.000 90.000.000 2.400.000 66.700 55.600 14.746.600 750.000 240.000 

Imam 800 12.000.000 320.000 8.900 7.500 2.810.600 100.000 32.000 

Jumlah 14.300 214.700.000 5.720.000 159.100 134.500 44.198.800 1.807.500 577.000 

Rata-rata 2.860 42.940.000 1.144.000 318.200 26.900 8.839.760 361.500 115.400 
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Lanjutan lampiran 10. 
Desinfektan Listrik Peny. kandang Sewa tanah TC/bulan TC/kg 

37.500 30.000 125.000 125.000 29.590.600 12.629 

50.000 40.000 166.700 166.667 38.620.867 12.363 

107.000 84.000 333.400 350.000 77.162.800 12.675 

150.000 120.000 500.000 500.000 109.528.900 11.688 

20.000 16.000 66.700 66.667 15.448.367 12.359 

364.500 290.000 1.191.800 1.208.334 270.351.534 61.713 

72.900 58.000 238.360 241.667 54.070.307 12.343 

 

Lampiran 11. Biaya pemasaran peternakan telur ayam ras pola II dalam 1 bulan 
Nama Populasi ternak Peny. eggtray Peny. timbangan Pulsa Biaya Biaya/kg 

Ipul 1.500 14.000 10.000 50.000 74.000 32 

Imam M 2.000 18.700 10.000 50.000 78.700 25 

Dwi 4.000 39.200 10.000 50.000 99.200 16 

Jaringaten 6.000 56.000 10.000 100.000 166.000 18 

Imam 800 7.500 10.000 50.000 67.500 54 

Jumlah 14.300 135.400 50.000 300.000 485.400 145 

Rata-rata 2.860 27.080 10.000 60.000 97.080 29 
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Lampiran 12. Total pendapatan peternak telur ayam ras pola III dalam 1 bulan 
Nama Populasi 

ternak 

(ekor) 

Ternak 

produksi (ekor) 

produksi 

Telur (kg) 

Pendapatan dari 

telur 

Karung 

pakan 

Telur retak Kompos TR (Rp) Pendapatan per 

bulan 

Ipul 1.500 1.470 2.343 35.145.000 216.000 117.000 247.500 35.725.500 6.060.900 

Imam M 2.000 1.960 3.124 46.860.000 288.000 312.000 330.000 47.790.000 9.090.433 

Dwi 4.000 3.820 6.088 91.320.000 576.000 608.500 660.000 93.164.500 15.902.500 

Jaringaten 6.000 5.880 9.371 140.565.000 864.000 859.000 990.000 14.327.8000 33.583.100 

Imam 800 784 1.250 18.750.000 115.000 125.000 132.000 19.122.000 3.606.133 

Jumlah 14.300 13.914 22.176 332.640.000 2.059.000 2.021.500 2.359.500 339.080.000 68.243.066 

Rata-rata 2.860 2.783 4.435,2 66.528.000 411.800 404.300 471.900 67.816.000 136.486.13.2 

 

Lampiran 13. Total biaya tetap pedagang besar A telur ayam ras dalam 1 bulan 
No Nama Lama 

usaha 

Timbangan Daya tahan 

(tahun) 

Peny. per 

tahun 

Peny. per 

bulan 

Egg tray Peny. per 

bulan 

1 Titi kusmiati 8 3.300.000 5 367.000 30.583 6.000.000 2.000.000 

2 Taslim lutfi 8 1.350.000 5 150.200 12.517 2.010.000 670.000 

3 Zein 16 2.200.000 5 245.000 20.417 4.000.000 1.333.333 

Total 32 6.850.000 15 762.200 63.517 12.010.000 4.003.333 

Rata-rata 11 2.283.333 5 254.067 21.172 4.003.333 1.334.444 
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Lanjutan lampiran 13. 
Tenaga kerja Gudang telur Daya tahan Peny. per tahun Peny. per bln TFC 

19.500.000 400.000.000 5 44.503.575 3.708.631 25.239.214 

5.000.000 100.000.000 5 11.125.894 1.250.000 6.932.517 

14.000.000 300.000.000 5 30.850.569 3.750.000 19.103.750 

38.500.000 800.000.000 15 86.480.038 8.708.631 51.275.481 

12.833.333 266.666.667 5 28.826.679 2.902.877 17.091.827 

 

Lampiran 14. Total biaya variabel pedagang besar A telur ayam ras dalam 1 bulan 
N
o 

Nama Kg Harga 
(Rp) 

Total 
pembelian (Rp) 

biaya 
transportasi 

Telepon TVC TC Tc/kg 

1 Titi kusmiati 409.500 1.500 6.142.500.000 198.900.000 100.000 6.341.500.000 6.366.739.214 15.548 

2 Taslim lutfi 105.000 1.500 1.575.000.000 51.000.000 600.000 1.626.600.000 1.633.532.517 15.557 

3 Zein 294.000 1.500 4.410.000.000 142.800.000 200.000 4.553.000.000 4.572.103.750 15.551 
Total 808.500 4.500 12.127.500.000 392.700.000 900.000 12.521.100.000 12.572.375.481 46.656 

Rata-rata 269.500 1.500 4.042.500.000 130.900.000 300.000 4.173.700.000 4.190.791.827 15.552 

 

Lampiran 15. Total pendapatan pedagang besar A telur ayam ras dalam 1 bulan 
No Nama Kg Harga (Rp) TR Pendapatan 

1 Titi kusmiati 409.500 15.800 6.470.100.000 103.360.786 

2 Taslim lutfi 105.000 15.800 1.659.000.000 25.467.483 

5 Zein 294.000 15.800 4.645.200.000 73.096.250 

Total 808.500 47.400 12.774.300.000 201.924.519 

Rata-rata 269.500 15.800 4.258.100.000 67.308.173 
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Lampiran 16. Total biaya tetap pedagang besar B telur ayam ras dalam 1 bulan 
No Nama Lama 

usaha 

Kendaraan Daya 

Tahan 

(tahun) 

Peny. per 

tahun 

Peny. per 

bulan 

Timbangan Daya 

tahan 

(tahun) 

Peny. per 

tahun 

1 Sifaun nida 10 - - - - 1.100.000 5 122.400 

2 Nur fuad 21 140.000.000 5 15.600.000 1.300.000 1.275.000 5 142.000 

Total 31 140.000.000 5 15.600.000 1.300.000 2.375.000 10 264.400 

Rata-rata 15,5 70.000.000 2,5 7.800.000 650.000 1.187.500 5 132.200 

 

Lanjutan lampiran 16. 

Egg tray Peny. per 

bulan 

Tenaga 

kerja 

Gudang daya tahan Peny. per 

tahun 

Peny. per 

bulan 

TFC 

1.950.000 650.000 2.000.000 40.000.000 5 4.450.358 370.863 3.031.063 

2.000.000 666.667 4.800.000 50.000.000 5 5.562.947 463.579 7.242.079 

3.950.000 1.316.667 6.800.000 90.000.000 10 10.013.305 834.442 10.273.142 

1.975.000 658.333 3.400.000 45.000.000 5 5.006.653 417.221 5.136.571 
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Lampiran 17. Total biaya variabel pedagang besar B telur ayam ras dalam 1 bulan 
N

o 

Nama Kg Harga 

(Rp) 

Total 

pembelian 

(Rp) 

biaya 

pengiriman 

Telepon TVC TC TC/kg 

1 Sifaun nida 36.000 15.000 540.000.000 13.600.000 100.000 553.700.000 556.731.063 15.465 

2 Nur fuad 42.000 15.000 630.000.000 5.600.000 150.000 635.750.000 642.992.079 15.309 

Total 78.000 30.000 1.170.000.000 19.200.000 250.000 1.189.450.000 
1.199.723.142 30.774 

Rata-rata 39.000 15.000 585.000.000 9.600.000 125.000 594.725.000 599.861.571 15.387 

 

Lampiran 18. Total pendapatan pedagang besar B telur ayam ras dalam 1 bulan 
No Nama Kg Harga (Rp) TR Pendapatan 

1 Sifaun nida 36.000 15.650 563.400.000 6.668.937 

2 Nur fuad 42.000 15.650 657.300.000 14.307.921 

Total 78.000 31.300 1.220.700.000 20.976.858 

Rata-rata 39.000 15.650 610.350.000 10.488.429 
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Lampiran 19. Total biaya tetap pedagang pengecer telur ayam ras dalam 1 bulan 
N

o 

Nama Kendaraan Daya 

Tahan 

(tahun) 

Peny. Per 

tahun 

Peny. Per 

bulan 

Timbangan Daya tahan 

(tahun) 

Penyu. Per 

tahun 

1 Siska 0 0 0 0 175.000 5 19.400 

2 Rohmat 0 0 0 0 175.000 5 19.400 

3 Umi 0 0 0 0 175.000 5 19.400 

4 Susilo 0 0 0 0 175.000 5 19.400 

5 Yaumi 10.000.000 5 1.100.000 91.667 175.000 5 19.400 

6 Amin 8.000.000 5 890.000 74.167 175.000 5 19.400 

7 Tri handayani 13.000.000 5 1.440.000 120.000 175.000 5 19.400 

8 Rojali 11.500.000 5 1.280.000 106.667 175.000 5 19.400 

9 Masdar 10.500.000 5 1.160.000 96.667 175.000 5 19.400 

10 Supri 8.000.000 5 890.000 74.167 175.000 5 19.400 

11 Sukondo 11.000.000 5 1.200.000 100.000 175.000 5 19.400 

12 Suparno 11.000.000 5 1.200.000 100.000 175.000 5 19.400 

13 Jaenuri 8.000.000 5 890.000 74.167 175.000 5 19.400 

14 Lukman 9.000.000 5 1.000.000 83.333 175.000 5 19.400 

15 Hendro 0 0 0 0 175.000 5 19.400 

16 Saifuddin 12.500.000 5 1.400.000 116.667 175.000 5 19.400 

17 Astutik 9.000.000 5 1.000.000 83.333 175.000 5 19.400 

18 Tikah 13.000.000 5 1.440.000 120.000 175.000 5 19.400 

19 Samsudin 0 0 0 0 175.000 5 19.400 

20 Mulyadi 0 0 0 0 175.000 5 19.400 

Total 134.500.000 65 14.890.000 1.240.835 3.500.000 100 388.000 

Rata-rata 6.725.000 3,25 744.500 62.042 175.000 5 19.400 
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Lanjutan Lampiran 19. 
No Nama Peny. Per bulan Egg tray Peny. Per bulan TFC (Rp) 

1 Siska 1.617 2.100 700 2.317 

2 Rohmat 1.617 3.500 1.167 2.784 

3 Umi 1.617 2.100 700 2.317 

4 Susilo 1.617 4.200 1.400 3.017 

5 Yaumi 1.617 14.000 4.667 97.951 

6 Amin 1.617 10.500 3.500 79.284 

7 Tri handayani 1.617 16.800 5.600 127.217 

8 Rojali 1.617 8.400 2.800 111.084 

9 Masdar 1.617 5.600 1.867 100.151 

10 Supri 1.617 2.100 700 76.484 

11 Sukondo 1.617 2.800 933 102.550 

12 Suparno 1.617 4.200 1.400 103.017 

13 Jaenuri 1.617 4.200 1.400 77.184 

14 lukman 1617 5.600 1.867 86.817 

15 hendro 1.617 3.500 1.167 2.784 

16 saifuddin 1.617 4.200 1.400 119.684 

17 Astutik 1.617 2.100 700 85.650 

18 Tikah 1.617 3.500 1.167 122.784 

19 Samsudin 1.617 1.400 467 2.084 

20 mulyadi 1.617 3.500 1.167 2.784 

Total 32.340 10.4300 34.769 1307.944 

Rata-rata 1.617 5.215 1.738 65.397 
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Lampiran 20. Total biaya variabel pedagang pengecer telur ayam ras dalam 1 bulan 
No Nama Kg harga Total 

pembelian 

BBM 

transport 

TVC TC tc/kg 

1 Siska 30 15.000 450.000 0 450.000 452.317 15.077 

2 Rohmat 44 15.000 660.000 0 660.000 662.784 15.063 

3 Umi 32 15.000 480.000 0 480.000 482.317 15.072 

4 Susilo 48 15.000 720.000 0 720.000 723.017 15.063 

5 Yaumi 750 15.000 11.250.000 185.000 11.435.000 11.532.951 15.377 

6 Amin 80 15.000 1.200.000 20.000 1.220.000 1.299.284 16.241 

7 Tri handayani 1500 15.000 22.500.000 370.000 22.870.000 22.997.217 15.331 

8 Rojali 450 15.000 6.750.000 111.000 6.861.000 6.972.084 15.494 

9 Masdar 300 15.000 4.500.000 74.000 4.574.000 4.674.151 15.581 

10 Supri 90 15.000 1.350.000 22.000 1.372.000 1.448.484 16.094 

11 Sukondo 150 15.000 2.250.000 37.000 2.287.000 2.389.550 15.930 

12 Suparno 210 15.000 3.150.000 52.000 3.202.000 3.305.017 15.738 

13 Jaenuri 80 15.000 1.200.000 20.000 1.220.000 1.297.184 16.215 

14 Lukman 120 15.000 1.800.000 30.000 1.830.000 1.916.817 15.974 

15 Hendro 40 15.000 600.000 0 600.000 602.784 15.070 

16 Saifuddin 210 15.000 3.150.000 52.000 3.202.000 3.321.684 15.818 

17 Astutik 120 15.000 1.800.000 30.000 1.830.000 1.915.650 15.964 

18 Tikah 180 15.000 2.700.000 45.000 2.745.000 2.867.784 15.932 

19 Samsudin 60 15.000 900.000 0 900.000 902.084 15.035 

20 Mulyadi 60 15.000 900.000 0 900.000 902.784 15.046 

Total 4554 300.000 68.310.000 1.048.000 69.358.000 70.665.944 311.115 

Rata-rata 227,7 15.000 3.415.500 52.400 3.467.900 3.533.297 15.556 
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Lampiran 21. Total pendapatan pedagang pengecer telur ayam ras dalam 1 bulan 
No Nama Kg Harga TR Pendapatan 

1 Siska 30 17.000 510.000 57.683 

2 Rohmat 44 17.000 748.000 85.217 

3 Umi 32 17.000 544.000 61.683 

4 Susilo 48 17.000 816.000 92.983 

5 Yaumi 750 16.500 12.375.000 842.050 

6 Amin 80 17.000 1.360.000 60.717 

7 Tri handayani 1500 16.000 24.000.000 1.002.783 

8 Rojali 450 16.500 7.425.000 452.917 

9 Masdar 300 16.500 4.950.000 275.850 

10 Supri 90 17.000 1.530.000 81.517 

11 Sukondo 150 16.500 2.475.000 85.450 

12 Suparno 210 16.500 3.465.000 159.983 

13 Jaenuri 80 17.000 1.360.000 62.817 

14 Lukman 120 16.500 1.980.000 63.183 

15 Hendro 40 17.000 680.000 77.217 

16 Saifuddin 210 16.500 3.465.000 143.317 

17 Astutik 120 16.500 1.980.000 64.350 

18 Tikah 180 16.500 2.970.000 102.217 

19 Samsudin 60 17.000 1.020.000 117.917 

20 Mulyadi 60 17.000 1.020.000 117.217 

Total 4.554 334.500 74.673.000 4.007.068 

Rata-rata 227,7 16.725 3.733.650 200.353 
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Lampiran 22. Perhitungan margin pemasaran, share 

harga, share biaya, share keuntungan 

pemasaran pola pemasaran III 

 

1. Margin pemasaran = harga di tingkat konsumen-

harga ditingkat produsen 

= 16.725-15.000 

= Rp. 1.725,- 

2. Share harga yang diterima peternak (farmer’s share) 

Spf = 
  

  
 x 100% 

Keterangan: 

Pf = harga ditingkat produsen 

Pf = harga ditingkat konsumen 

Spf = 
      

      
 x 100% 

 = 89,68% 

3. Share keuntungan 

Ski = 
   

    
 x 100% 

Keterangan: 

Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

(Rp/kg) 

Kpi = keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

(Rp/kg) 

Ski = 
     

    
 x 100% 

 = 28,20% 

4. Share biaya pemasaran 

Sbi = 
   

    
 x 100% 

Keterangan: 

Sbi = share biaya pemasaran ke-i (Rp/kg) 
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Bpi = biaya pemasaran ke-i (Rp/kg) 

Sbi = 
      

      
 x 100% 

 = 99,86% 

 

Lampiran 23. Perhitungan efisiensi pemasaran pola 

pemasaran III 

 

Eps = 
  

   
 

Keterangan: 

Eps = efisiensi pemasaran 

TB = total biaya 

TNP = total nilai produk  

 Eps =  
      

      
 

  = 0,93 
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