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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan produksi ternak ayam petelur sangat ditentukan beberapa faktor, 

diantaranya potensi genetik ayam, manajemen pemeliharaan  dan pakan. Terpenuhinya 

kebutuhan pakan dan air minum, baik kualitas maupun kuantitas, sangat menentukan 

penampilan produksi ayam yang dibudidayakan. Kebijakan pemerintah terhadap sub sektor 

peternakan untuk meningkatkan produksi ternak baik berupa daging, susu dan telur serta 

produktifitasnya. Hasil peternakan khususnya telur ayam dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain produksi, konsumsi, fasilitas fisik diataranya alat transportasi, pola saluran 

pemasaran, penentuan harga dan margin. Pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat 

penghasilan dan harga telur ayam tersebut. Disebabkan karena telur adalah salah satu produk 

hewani yang memiliki nilai gizi tinggi dengan kandungan protein sekitar 12.7%. Telur juga 

merupakan bahan makanan yang praktis dan harganya relatif terjangkau oleh masyarakat. 

Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil 

telurnya. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap 

dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Ayam petelur merupakan ayam yang 

mempunyai sifat unggul dan memiliki produksi telur yang tinggi. Kemampuan produksi telur 

ayam yaitu 250-280 butir/tahun, telur pertama dihasilkan pada saat berumur 5 bulan dan akan 

terus menghasilkan telur sampai umurnya mencapai 10 – 12 bulan. Kemampuan ayam petelur 

dalam memanfaatkan ransum sangat baik dan periode bertelur lebih panjang.  Tipe ayam 

petelur ada dua yaitu tipe ringan dan tipe sedang ayam tipe ringan khusus dikembangkan 

untuk diambil telurnya saja, sedangkan ayam tipe sedang dikembagkan selain untuk diambil 

telurnya melainkan dapat juga diambil dagingnya (saat memasuki periode afkir) sehingga 

pada saat afkir memiliki bobot badan yang lebih tinggi dibandingkan ayam tipe ringan. 

Salah satu strain ayam yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah strain Isa 

Brown yang merupakan bibit persilangan antara jantan Rodhe Island Red dengan betina 

Rhode Island White. Strain dikembangkan oleh perusahaan Pranis Institute De Selection 

Animal, sehingga disebut ISA. Strain  Isa Brown memiliki ciri-ciri yaitu berukuran sedang, 

berwarna coklat chesnut, dan berjenger single, tidak agresif, mampu berproduksi lebih dari 

300 butir/induk dalam satu tahun, masa produksi mencapai 80 minggu atau 2 tahun dengan 

berat telur rata-rata 62.7 gr dengan kondisi pemberian pakan. Pemberian pakan ayam petelur 

ada 4 (empat) fase yaitu fase starter (umur 0-4 minggu), grower (umur 6-15 minggu) dan 

(Layer 19-Afkir)  (Amrullah, 2003). 

Blitar merupakan salah satu sentra peternakan ayam petelur penghasil telur di Jawa 

Timur. Populasi ayam petelur di Kabupaten Blitar antara lain daerah Kecamatan Ponggok, 

Nglegok, Srengat, dan Kademangan. Pada tahun 2008 jumlah populasi ayam petelur di 

Kabupaten Blitar sebesar 13.922.675 dengan jumlah produksi telur sebesar 121.424.46 ton 

telur, sampai pada tahun 2010 sebagai potensi unggulan,  produksi telur di Kabupaten Blitar 

memenuhi 70% dari kebutuhan telur di Jawa Timur dan secara Nasional memenuhi 30% dari 

kebutuhan telur ayam Nasional. Pada tahun 2014 populasi ayam petelur di Kabupaten Blitar 

mencapai 160.000.000 ekor atau rata-rata 3.334.000 ekor setiap minggunya, maka setiap 

harinya dapat berpotensi untuk menghasilkan rata-rata sebesar 6.904-7.268 ton. Dengan 
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kapasitas produksi menapai 24.5% dari total produksi Nasional. dimana sekitar 60% dari nilai 

tersebut dihasilkan oleh Kabupaten Blitar. 

Peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” sengaja dipilih sebagai tempat penelitian 

dengan pertimbangan bahwa dipeternakan “UD. Buah Abadi” merupakan salah satu 

peternakan ayam petelur yang menguasai pemasaran telur ayam di Kabupaten Blitar dengan 

jumlah populasi ternak ayam petelur yang dipelihara sebanyak 68.714 ekor. hal inilah yang 

melandasi penulis ingin mengetahui pemasaran telur ayam yang terjadi dilapang sehingga 

dapat diketahui saluran pemasaran yang terlibat, dan menganalisis tingkat efisiensi dari 

saluran pemasaran ditinjau dari segi margin pemasaran, % margin, share price (farmer’s 

share), share biaya pemasaran, share keuntungan, mark up price dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran telur ayam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di rumuskan 

permasalahan pada usaha peternakan “UD. Buah Abadi” adalah: 

1. Bagaimana saluran pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran telur ayam di 

usaha peternakan? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran ditinjau dari segi margin pemasaran, % 

margin, share price (farmer’s share), share biaya pemasaran, share keuntungan, 

mark up price dari masing-masing lembaga pemasaran yang berperan dalam 

pemasaran telur ayam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

1. Mengetahui saluran pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran telur ayam sampai 

tangan ke konsumen. 

2. Mengetahui bagaimana tingkat efisiensi dari saluran pemasaran ditinjau dari segi margin 

pemasaran, % margin, share price (farmer’s share), share biaya pemasaran, share 

keuntungan, mark up price dari masing-masing lembaga pemasaran yang berperan dalam 

pemasaran telur ayam 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh penelitian dapat bermanfaat sebagai: 

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penerapan ilmu selama 

proses perkuliahan, praktek dilapang dan sebagai wawasan baru mengenai pemasaran 

telur ayam. 

2. Bagi produsen (Peternak), penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

meningkatkan produksi dan pemasaran telur ayam. 

3. Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan acuan 

bagi penelitian dalam bidang yang sama. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Pemasaran merupakan proses pendistribusian barang atau produk dari produsen sampai 

ketangan konsemen. Produsen memberikan hasil produksinya berupa telur ayam dengan cara 

melaluai aktivitas pemasaran dengan cara dipasarkan ke konsumen melalui pedagang 

perantara. Aktivitas pemasaran melibatkan berbagai macam lembaga pemasaran yang dalam 

hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai guna, baik bentuk, waktu penelitian dan informasi. 

Adanya aktifitas yang dilakukan oleh lembaga pemasaran maka muncul berbagai biaya dalam 

pemasaran sehingga membuat margin pemasaran semakin tinggi, dengan margin pemasaran 

yang tinggi maka menunjukkan semakin besarnya perbedaan antara harga yang dibayar 

konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. hal ini disebabkan prasarana lembaga 

pemasaran yang digunakan terlalu berlebihan. Saluran pemasaran yang pendek 

mengakibatkan proses pemasaran akan lebih efisien. Biaya yang diperlukan dalam proses 

pemasaran dapat ditekan seminimal mungkin. sesuai dengan hukum ekonomi yaitu semakin 

pendek rantai pemasaran antara produsen dan konsumen maka nilai jual yang akan 

didapatkan semakin tinggi. sebaliknya, semakin panjang rantai pemasaran yang dilewati oleh 

komoditi tersebut, maka nilai jual peternak akan semakin sedikit dan bahkan dapat merugi. 

Sehingga besar kecilnya biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran selain 

berpengaruh harga ditingkat produsen dan pengecer juga dapat berpengaruh pada efisiensi 

pemasaran. Faktor yang mempengaruhi efisiensi pemasaran adalah harga yang diterima 

produsen, margin pemasaran, % margin, share price (farmer’s share), share biaya 

pemasaran, share keuntungan, mark up price dari masing-masing lembaga pemasaran yang 

berperan dalam pemasaran telur ayam. Secara ringkas kerangka pikir dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep Pemasaran Telur Ayam 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Penelitian Terdahulu 

Anggara (2014) penelitian dilaksanakan pada usaha ayam petelur di Desa Bululawang 

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Studi kasus pada usaha peternakan UD. Jaya 

Fram. Penelitian ini menunjukkan saluran pemasaran yang terbentuk ada empat pola saluran 

pemasaran yaitu; 1). Peternak – konsumen, 2). Peternak – keluar kota, 3). Peternak – 

pedagang besar konsumen, 4). Peternak – pedagang besar – pengecer – konsumen. Penelitian 

Nuraini, dkk (2006) menjelaskan bahwa hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemasaran 

ayam buras di Desa Kalebarembeng dilakukan dengan dua model/jalur pemasaran; 1). 

Peternak langsung memasarkan ayam buras ke konsumen, 2). Peternak menjual kepada 

pedagang pengecer dan selanjutnya pedagang pengecer menjual kepada konsumen. Penelitian 

tentang saluran pemasaran selanjutnya yaitu Mukson, dkk (2011) menunjukkan bahwa pola 

distribusi pemasaran telur ayam mengikuti 4 pola yaitu; 1). Panjang: peternak – pedagang 

besar – pedagang pasar – pedagang eceran – konsumen, 2). Sedang: peternak – pedagang 

pasar – pedagang eceran – konsumen, 3). Pendek: peternak – pedagang pengecer – konsumen 

dan 4). Langsung: peternak – konsuemen. Penelitian  Nuraeni, dkk (2013) menjelaskan 

bahwa terdapat tiga saluran pemasaran cabai merah; saluran I: petani – pedagang pengepul – 

pedagang besar – pedagang pengecer – konsumen. Saluran II: petani – pedagang pengecer – 

konsumen. Saluran ke III: petani – konsumen. Penelitian Tofan (2012) penelitian 

dilaksanakan pada penelitian rakyat dan lembaga pemasaran ayam broiler di Kabupaten 

Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga saluran pemasaran yang terbentuk 

yaitu; 1). Produsen – pedagang besar – pedagang menengah – pedagang kecil – konsumen, 

2). Produsen – pedagang besar – pedagang menengah – konsumen, dan 3). Produsen – 

pedagang besar konsumen.  

Share biaya pemasaran Tofan (2012) share biaya masing-masing lembaga pemasaran 

ayam broiler di Kabupaten Situbondo. Pada saluran pemasaran I sebesar (43.00% ; 34.94% 

dan 22.61%), saluran pemasaran II sebesar (43.00% dan 18.80%) dan saluran pemasaran pola 

III sebesar (18.42%). Penelitian Anggara, H (2014) menjelakan bahwa share biaya pada 

pemasaran telur diperoleh hasil yaitu; share biaya pola pemasaran II untuk pedagang besar 

Rp 26.54%, pada pola pemasaran III untuk pedagang besar adalah Rp 6.50% sedangkan 

untuk saluran pemasaran pola IV diperoleh share biaya pemasaran sebesar (5.50%). 

Share keuntungan pemasaran Tofan (2012) menjelaskan bahwa share keuntungan 

masing-masing lembaga pemasaran ayam broiler di Kabupaten Situbondo. pada saluran 

pemasaran pola I adalah sebesar (57.00% ; 65.06% ; dan 77.39%), saluran pemasaran pola II 

sebesar (57.00% dan 81.20%) dan saluran pola III sebesar (81.58%). Penelitin Anggara, H 

(2014) menjelakan bahwa share keuntungan dan biaya pemasaran pada pemasaran telur ayam 

diperoleh hasil yaitu; pedagang besar Rp 14.38 sedangkan untuk pedagang pengecer sebesar 

Rp 2.72 yang artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.00 per kg maka pedagang besar 

akan mendapatkan keuntungan biaya sebesar Rp 14.38 sedangkan untuk pedagang pengecer 

akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.72. 

Margin pemasaran Tofan (2012) menunjukkan bahwa usaha pemasaran ayam broiler di 

Kabupaten Situbondo. Margin pemasaran yang terbentuk pada saluran pemasaran I adalah 
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sebesar Rp 2.047,00. Pada saluran pemasaran II adalah sebesar Rp 1.200,00. Penelitian 

Anggara (2014) menjelakan bahwa margin pemasaran pemasaran telur ayam diperoleh hasil 

margin pemasaran pada pola pemasaran III sebesar Rp 15.819 per kg dengan prosentase 

margin sebesar 5.83% sedangkan pada pola pemasaran ke IV margin pemasaran 1.705 per kg 

dengan presentase margin sebesar 16,01%. 

Share harga Nuraeni, dkk (2013) menjelaskan bahwa nilai margin saluran pemasaran I 

sebesar Rp 11.000, saluran II Rp 7.500. Margin pada saluran III tidak dapat ditemukan 

karena saluran ini tidak melibatkan perantara. Farmer’s share pada saluran mencapai 100%, 

merupakan bagian tertinggi karena pada saluran ini petani menjual cabai merah langsung 

kepada konsumen. Saluran pemasaran II merupakan saluran pemasaraan yang paling efisien 

jika dilihat dari margin dan biaya pemasaran yang diperoleh. Sedangkan apabila dilihat dari 

perolehan harga yang diterima petani (farmer’s share), saluran ke III merupakan saluran 

pemasaran yang paling efisien. 

Efisiensi pemasaran Nuraeni, dkk (2006) menunjukkan bahwa hasil dari analisis data 

yang diperoleh selama penelitian terlihat pemasaran ayam buras di Desa Kalebarembeng 

masuk dalam kategori efisien, dimana hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi pemasaran yang 

lebih kecil dari 1. Semakin panjang rantai pemasaran maka semakin besar biaya pemasaran 

dan nilai produk (harga) yang diterima produsen semakin rendah, sedangkan harga yang 

dibayarkan konsumen semakin tinggi. Hasil penelitian Mukson, dkk (2005) menunjukkan 

bahwa rata-rata margin pemasaran untuk pola I = Rp 1300/kg, pola II = Rp 678,57/kg dan 

pola III = Rp 575/kg. Efisiensi pemasaran termasuk efisien, yaitu sebesar 86,75%. 

 

2.2 Landasan Teori 

 

2.2.1 Ayam Petelur 

Abidin (2004) menyatakan bahwa ayam petelur merupakan salah satu jenis ternak 

unggul yang sangat populer dikembangkan oleh masyarakat. Baik dalam sekala kecil yang 

dikelola oleh keluarga atau kelompok masyarakat maupun dalam bentuk industri peternakan 

dalam sekala usaha yang besar. Ayam petelur memiliki tipe yang secara khusus 

menghasilkan telur dan produktifitasnya tinggi di bandingkan dengan unggas lain. 

Keberhasilan usaha ayam petelur sangat dipengaruhi oleh sifat genetik ayam, manajemen 

pemeliharaan, pakan dan kondisi pasar. Dalam pemeliharaan ayam petelur terdapat tiga fase 

yaitu starter (umur 0-6 minggu), fase grower (umur 7-17 minggu ) dan fase layer atau 

produksi (umur 18-80 minggu). Ayam petelur produksi telurnya sangat dipengaruhi oleh 

pemberian pakan, bibit, dan tata laksana pemeliharaan yang terdiri dari manajemen 

perkandangan, pakan, dan manajemen kesehatan. 

Zaini (2011) menyatakan bahwa ayam petelur memiliki prospek pasar yang sangat baik 

dan merupakan pendorong utama penyedia protein hewani nasional. Ayam petelur memiliki 

karakteristik yaitu nervus atau  mudah terkejut, bentuk bandan ramping, cuping telinga 

berwarna putih, kerabang telur berwarna putih, produksi telur tinggi sekitar 200 

butir/ekor/tahun, efisiensi dalam mengunakan pakan untuk periode bertelur dan tidak 

memiliki sifat memeram. Pemeliharaan ayam petelur membutuhkan penanganan khusus dan 

sangat penting untuk diperhatian, Karena dengan pemeliharaan yang baik akan menghasilkan 
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pertumbuhan ayam yang baik, kondisi ayam yang sehat, tingkat mortalitas yang rendah dan 

pada akhirnya akan menghasilkan ayam petelur dengan produksi telur yang tinggi. 

Telur merupakan salah satu produk peternakan yang memiliki kandungan gizi yang 

lengkap dan mudah di cerna. Telur adalah salah satu sumber protein hewani disamping 

daging, ikan dan susu. Telur merupakan komoditi yang lahir karena permintaan yang cukup 

banyak dari konsumen. Peningkatan pendapatan dan taraf  hidup masyarakat sehingga 

mampu mempengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap telur (Bambang, 2002). 

 

2.2.2 Pemasaran 

Pemasaran adalah proses aliran komoditi yang disertai perpindahan hak milik dan 

penciptaan guna waktu, guna tempat dan guna bentuk, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran. Pemasaran 

merupakan puncak dari kegiatan ekonomi dalam agribisnis peternakan. Subsistem pemasaran 

dari agribisnis peternakan ayam petelur yakni kegiatan-kegiatan untuk memperlancar 

pemasaran komoditas peternakan berupa telur segar. Peternak yang telah menghasilakan 

produk menginginkan telur yang dihasilakan diterima oleh konsumen. Kegiatan pemasaran 

yang termasuuk di dalamnya adalah kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditas 

dari sentral produksi ke sentral konsumsi, informasi pasar, penyimpanan, pengankutan, 

penjualan dan promosi (Mappigau dan Esso, 2011). 

Kotler (2002) menjelaskan bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dalam menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernialai satu sama lain. Konsep 

dari pemasaran adalah pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan 

dan keinginan pasar sasaran dan pencapaian kepuasan yang didambakan lebih efektif dan 

efisien dari pada pesaing. 

 

2.2.3 Fungsi Pemasaran 

Kasmir (2004) menjelaskan bahwa proses penyampaian barang dari tingkat produsen 

ke konsumen memerlukan berbagai kegiatan atau tindakan yang dapat memperlancar proses 

penyampaian barang atau jasa bersangkutan dan kegiatan tersebut dinamakan fungsi-fungsi 

tataniaga. Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan 

oleh lembaga-lembaga pemasaran tersebut bermacam-macam, pada prinsipnya terdapat tiga 

tipe fungsi pemasaran. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: 

1. Fungsi pertukaran (Exchange Function) yaitu kegiatan yang menyangkut 

pengalihan hak pemilikan dalam sistem pemasaran. Fungsi pertukaran terdiri dari 

fungsi penjualan dan pembelian. 

2. Fungsi fisik (Pysycal Function) yaitu kegiatan-kegiatan yang secara langsung 

dilakukan terhadap komoditi peternakan maupun pertanian, sehingga komoditi 

tersebut mengalami tambah guna tempat dan guna waktu. Fungsi fisik terdiri dari 

fungsi pengangkutan dan penyimpanan. 

3. Fungsi penyediaan fasilitas (Facilitating Function) yaitu untuk memperlancar 

fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi penyediaan fasilitas merupakan usaha-

usaha perbaikan sistem pemasaran untuk meningkatkan efisiensi operasional dan 

efisiensi penentuan harga. 
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2.2.4 Lembaga Pemasaran 

Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa lembaga pemasaran adalah badan usaha atau 

individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 

kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha dan individu 

lainnya. Lembaga pemasaran timbul karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh 

komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas 

lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan 

konsumen semaksimal mungkin. Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga 

pemasaran berupa margin pemasaran lembaga pemasaran dapat digolongkan menurut 

penguasaanya terhadap komoditi yang dipasarkan dan bentuk usahanya. 

Swashta (2000) menyatakan bahwa secara luas terdapat dua golongan besar lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam suatu saluran distribusi yaitu perantara pedagang (Merchant 

Middleman) dan perantara agen (Agent Middleman). 

1. Perantara Pedagang (Merchant Middleman) 

Perantara ini memiliki hubungan yang erat dalam kepemilikan barang. Mereka berhak 

memiliki barang-barang yang dipasarkan, meskipun bukan miliknya secara fisik. Pedagang 

dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut: 

1. Produsen, merupakan yang membuat sekaligus menyalurkan barang ke pasar. 

2. Pedagang besar, merupakan yang menyalurkan barang ke pengusaha lainnya. 

3. Pengecer, merupakan yang menjual barang kepada konsumen akhir. 

2. Perantara Agen (Agent Middleman) 

Agen disini didefinisikan sebagai lembaga yang membeli atau menjual barang-barang 

kepada pihak lain. dalam kenyataannya agen dapat beroprasi pada semua tingkat dalam suatu 

saluran pemasaran. secara garis besar agen dibagi kedalam dua kelompok yaitu agen 

penunjang (Facilitating Agen) dan agen pelengkap (Supplemental Agent). 

1. Agen Penunjang (Facilitating Agen) 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkususkan kegiatannya dalam beberapa 

aspek pemindahan barang dan jasa. Kegiatan agen penunjang adalah membuat untuk 

memindahkan barang-barang dan mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan 

penjual. Agen penunjang dibagi menjadi beberapa golongan yaitu; agen pengankutan 

borongan, agen penyimpanan, agen pengagkutan khusus, serta agen pembelian dan penjualan. 

2. Agen Pelengkap (Supplemental Agent) 

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam menyalurkan 

barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan. Apabila pedangang atau lembaga 

lain tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang, 

maka agen pelengkap dapat mengantikanya. Jasa-jasa yang dilakukannya antara lain; jasa 

konsultasi, jasa finansial, jasa informasi dan jasa khusus lainnya. 

 

2.2.5 Saluran Pemasaran 

Sarma, Nazarudin dan Suryadi (2011) menjelakan bahwa saluran distribusi adalah salah 

satu faktor penentu untuk meningkatkan hasil penjualan. Saluran distribusi tersebut 

merupakan jalur penyampaian suatu produk, jika saluran tersebut dapat dimanfaatkan dengan 

baik dan optimal, maka dengan mudah konsumen dapat memperoleh produk tersebut. 

Sudiyono (2004) menyatakan bahwa perantara tidak harus sebuah lembaga tetapi dapat juga 



9 
 

dilakukan oleh individu yang menjalankan kegiatan khusus, perantara pedagang atau 

perantara agen tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Pemilihan atas 

saluran-saluran pemasaran yang akan dipakai dalam kaitanya untuk mecapai efisiensi 

pemasaran, pemakaian saluran pemasaran yang banyak akan menimbulkan jalur pemasaran 

terlalu panjang dan mengakibatkan biaya yang besar. 

Nitisemito (2000) menyatakan bahwa saluran pemasaran dapat terbentuk sederhana, hal 

tersebut tergantung pada macam komoditi lembaga pemasaran dan sistem pasar. Sistem pasar 

yang monopoli memiliki saluran pemasaran yang relatif sederhana di bandingkan sistem 

pasar lain. Barang yang lebih cepat ke tangan konsoumen mempunyai saluran pemasaran 

yang sederhana. Beberapa macam saluran pemasaran adalah sebagai berikut: 

1. Saluran dengan taraf nol (Zero Level) yang sering disebut saluran pemasaran 

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

menjual pada konsumen. 

2. Saluran bertahap tunggal, merupakan satu perantara penjualan. Pemasaran barang 

industry yang terdiri atas pihak agen penjualan atau Broker. 

3. Saluran bertahap dua, mencangkup dua pihak perantara. Pemasaran barang industry 

mencangkup agen penjualan dan pedagang besar. 

4. Saluran bertahap tiga, yaitu pemborong (Jobber), pedagang besar dan pedagang 

pengecer. Pemasaran yang lebih tinggi tapi jarang dijumpai. 

Kotler (2002) menjelaskan bahwa saluran pemasaran terdiri atas tiga macam yaitu: 

1. Direct Distribution, merupakan pemasaran secara langsung dari produsen ke tangan 

konsumen. 

2. Single Middleman Channel, merupakan perpindahan barang dari produsen ke tangan 

konsumen hanya melalui satu perantara yaitu pedagang besar atau pedagang pengecer. 

3. Multi Middleman Channel, merupakan perpindahan barang dari produsen kepada 

konsumen melalui grosir dan pedagang pengecer. 

 

2.2.6 Biaya Pemasaran 

Ekasari, Saade dan Rusuli (2007) meyatakan bahwa biaya pemasaran adalah biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam pergerakan barang dari tangan produsen sampai ketangan 

konsumen akhir atau setiap biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran. Besar 

kecilnya biaya pemasaran berbeda untuk masing-masing lembaga pemasaran yang 

bersangkutan. Simamora (2002) menjelaskan bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang 

terdiri dari semua jenis pengeluaran yang dikorbankan oleh setiap perantara (Middleman) dan 

lembaga-lembaga pemasaran yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses pemindahan barang. Keuntungan (Profit Margin) yang dimbil oleh lembaga 

pemasaran atas jasa modal, tenaga dan menjalankan aktivitas pemasaran tersebut. Biaya 

pemasaran terjadi sebagai kosekuensi dari fungsi-fungsi pemasaran. Biaya pemasaran ini 

sebagai tambahan harga pada barang-barang yang harus di tanggun oleh konsumen, oleh 

sebab itu biaya pemasaran tinggi akan membawa efek kepada harga di konsumen. disamping 

itu, biaya tataniaga yang tinggi juga akan membuat sistem pemasaran tidak efisien. 

Mulyadi (2005) menyatakan bahwa biaya pemasaran dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Older Getting Cost (biaya untuk mendapatkan pesanan) yaitu, semua biaya yang 

dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. contohnya: biaya gaji dan 

wiraniaga, komisi penjualan, advertensi dan promosi. 

2. Older Filling Cost (biaya untuk memenuhi pesanan) yaitu, semua biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka menggusahakan agar produk sampai ketangan konsumen. contohnya: biaya 

penggudangan, biaya pengangkutan dan biaya penagihan. 

 

2.2.7 Efisiensi Peasaran 

Swastha (2000) menjelaskan bahwa efisiensi pemasaran merupakan kemampuan untuk 

dapat menyampaikan suatu produk dari produsen ke konsumen secara adil dengan 

memberikan kepuasan pada semua pihak yang terlibat untuk semua produk yang sama. 

Pengertian efisiensi pemasaran yang dimaksudkan pada pengusaha swasta adalah beda yang 

dimaksudkan dengan konsumen. Pengusaha menggangap suatu sistem pemasaran efisien 

apabila penjualan produknya mendatangkan keuntungan tinggi. Sebaiknya konsumen 

menganggap sistem pemasaran efisien apabila konsumen mudah mendapatkan barang yang 

diinginkan dengan harga yang rendah. Efisiensi pemasaran dibedakan menjadi dua yaitu, 

efisiensi operasional dan efisiensi harga. Efisiensi operasional menekankan kemampuan 

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

ditekan pada keterkaitan harga dalam mengalokasikan komoditi dari produsen ke konsumen 

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

kegiatan pemasaran (Dharmmesta, 2000). 

Jariah dan Jamilah (2007) menyatakan bahwa efisiensi pemasaran untuk komoditas 

pertanian dalam suatu sistem pemasaran dianggap efisien apabila: 

1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari pertanian produsen kepada konsumen 

dengan biaya yang semurah-murahnya. 

2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan 

konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan 

pemasaran. 

Suatu perusahaan yang dapat memperkecil biaya pemasaran tanpa mengurangi kepuasan 

konsumen, menunjukkan adanya perbaikan dalam efisiensi pemasaran. Semakin tinggi 

margin pemasaran suatu komoditi semakin rendah tingkat efisiensi sistem pemasaran. Pada 

umumnya suatu sistem pemasaran untuk sebagian produk hasil pertanian dapat dikatakan 

efisien bila share margin peternak berada di atas 50%. 

Analisis efisiensi pemasaran dengan pendekatan total biaya pemasaran per nilai produk 

yang dipasarkan. dengan formulasi Kristanto dan Makawile (2000) sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: EPS  = efisiensi pemasaran 

TBS   = total biaya pemasaran 

TNPP  = total nilai produk yang dipasarkan 

Ketentuan:  1. Eps <1, sistem pemasaran dikatakan efisien. 

2. Eps >1, sistem pemasaran dikatakan tidak efisien. 

 

 

EPS = 
𝑇𝐵𝑃

𝑇𝑁𝑃𝑃
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2.2.9 Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Margin Pemasaran 

Dharmmesta (2000) menjelaskan bahwa margin pemasaran adalah perbedaan harga 

yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. Perhitungan 

margin pemasaran digunakan untuk melihat setiap saluran pemasaran aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh lembaga pemasaran dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran yang 

mengakibatkan adanya perbedaan harga ditingkat produsen dan ditingkat konsumen. 

Komponen margin pemasaran terdiri dari biaya-biaya yang diperlukan lembaga-lembaga 

pemasaran untuk melakuan fungsi-fungsi pemasaran yang disebut dengan biaya pemasaran 

atau biaya fungsional dan keuntungan lembaga pemasaran. 

Sudiyono (2004) menjelaskan bahwa untuk melakuak perhitungan biaya pemasaran 

biasanya menggunakan margin pemasaran. Margin dinyatakan dalam prosentase, maka akan 

didapatkan Mark up. Mark up adalah prosentase margin yang dihitung atas dasar harga pokok 

penjualan atau harga penjualan eceran suatu barang. Mark up dapat dihitung menggunakan 

rumus yaitu: 

      

 

 

dan prosentase margin menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Mukson (2005) menjelaskan bahwa margin pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dan 

keuntungan, sehingga semakin besar biaya pemasaran atau semakin besar keuntungan 

pemasaran maka semakin besar margin pemasaran dan sistem pemasaran tidak efisien. 

Produsen meningkatkan usahanya dengan efisien jika margin pemasarannya besar, namun 

berbeda dengan konsumen, dikatakan efisien jika margin pemasaran kecil. Margin pemasaran 

dikatakan efisien apabila: 

1. Biaya pemasaran yang semakian besar atau semakin besar keuntungan pemasaran 

maka semakin besar margin pemasarannya dan sistem pemasaran menjadi tidak 

efisien. 

2. Sebuah usaha dikatakan efisien jika margin pemasarannya besar, namun berbeda 

dengan konsumen dikatakan efisien jika pemasarannya kecil. 

Margin pemasaran tersebut hanya menunjukkan selisih harga tanpa memperhatikan jumlah 

yang diperdagangkan, sehingga nilai dari margin pemasaran adalah selisih harga dengan 

jumlah transaksi diformulasikan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  MP = margin pemasaran 

   BP = biaya pemasaran 

   KP = keuntungan pemasaran 

 

2.2.10 Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Share Harga Yang Diterima Peternak 

Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa salah satu indikator yang cukup berguna untuk 

mengetahui efisiensi pasar adalah dengan membandingkan bagian yang diterima peternak 

Mark Up = 
𝑠𝑒𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑗𝑢𝑎𝑙
 X 100% 

 Prosentase Margin = 
𝑠𝑒𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛
 X 100% 

MP = BP + KP 
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(farmer’s share) adalah perbandingan antara harga yang diterima pedagang petani dengan 

harga yang dibayarkan konsumen akhir dan seiring dinyatakan dalam prosentase. Umumnya 

yang diterima oleh peternak (farmer’s share) akan lebih sedikit apabila jumlah pedagang 

perantara bertambah panjang. Nurhayati (2000) menyatakan bahwa hasil peternakan ditinjau 

dari bagaimana harga yang diterima peternak produsen dikatakan efisien apabila harga jual 

peternak produsen > 40% dari harga ditingkat konsumen, dinyatakan tidak efisien apabila 

harga jual peternak produsen < 40% ditingkat konsumen. 

Share harga dilihat dari sudut usaha peternakan adalah biaya yang dikeluarkan dalam 

produksi ditambah dengan keuntungan yang diterima dari usaha peternakan. dengan 

demikian, keuntungan yang diperoleh dari peternak dapat diartikan sebagai pendapatan 

peternak bagi keluarganya, yang apabila peternak memilih saluran pemasaran yang berbeda, 

maka besarnya share harga yang diterima peternak akan berbeda pula. SPF (Share Price 

Farmer) = share harga ditingkat petani, Pf (Prece Farmer) = harga ditingkat peternak, Pr 

(Price Retail) = harga ditingkat konsumen akhir. Menganalisis efisiensi pemasaran dapat pula 

digunakan pendekatan perbandingan harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat 

konsumen, dengan formulasi Kohls  dan Uhl (2002) sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: SPF = share harga ditingkat peternak (%) 

Pf = harga ditingkat peternak (Rp/Kg) 

Pr  = harga ditingkat konsumen akhir (Rp/Kg). 

 

2.2.11 Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Share Keuntungan Dan Share Biaya 

Lembaga Pemasaran 

Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa share biaya pemasaran dan share keuntungan 

dapat pula digunakan untuk menganalisis efisiensi pemasaran dengan rumus: 

 

 

 

Keternagan:  Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke–i (Rp/Kg) 

Kpi = keuntungan lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

Sbi = share pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

Bpi = biaya lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

Pr = harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf = harga ditingkat peternak (Rp/Kg) 

 

Apabila perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam proses pemasaran merata, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran masing-masing lembaga 

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

dikatakan efisien.  

Yuniarti (2002) menjelaskan bahwa untuk mengukur efisiensi harga adalah dengan 

melihat perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran yang 

SPF = 
𝑃𝑓

𝑃𝑟
 X 100% 

Ski = 
𝐾𝑝𝑖

(Pr− 𝑃𝑓)
 X 100% Sbi = 

(𝐵𝑝𝑖)

(Pr− 𝑃𝑓)
 X 100% 
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terlibat dalam proses pemasaran dibandingakan dengan biaya pemasaran dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Apabila perbandingan share keuntungan dari tiap lembaga yang terlibat dalam 

pemasaran tidak merata, maka belum tercapai efisiensi harga. 

b. Apabila perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam proses pemasaran merata, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

c. Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran tiap lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam 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 

Lokasi penelitian ditentukan dengan cara Purposive Sampling yaitu memilih lokasi 

peternakan dengan secara sengaja. Kegiatan penelitian dilaksanakan di peternakan ayam 

petelur yang bernama “UD. Buah Abadi” milik bapak Purwanto yang berlokasi di Desa 

Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar sengaja dipilih 

sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di Blitar merupakan salah satu wilayah 

yang memiliki banyak peternakan ayam petelur dan peternakan “UD. Buah Abadi” sengaja 

dipilih sebagai lokasi peternakan karena peternakan ini merupakan salah satu peternakan 

yang menguasai pemasaran telur ayam di Blitar selatan dengan jumlah populasi sebanyak 

68.714 ekor. Materi pengambilan data berlangsung mulai tanggal 24 Mei sampai 21 Juni 

2015. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus (Case Study) dan survey yang 

berhubungan langsung dengan peternak dan pedagang melalui pengisisan kuisioner tersusun. 

Studi kasus adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada peternak atau lembaga-lembaga terkait secara langsung. 

Daniel (2002) menjelaskan bahwa survey adalah pengamatan atau penyidikan yang 

kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu didalam 

daerah atau lokasi tertentu, atau suatu studi ekstensif yang dipolakan memperoleh informasi-

informasi yang dibutuhkan. Moleong (2010) menjelaskan bahwa studi kasus dalam 

operasionalnya memiliki sesuatu atau mungkin juga lebih dari satu kejadian atau gejala sosial 

untuk diteliti dengan menerapkan serumpun metode. Objek yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah lembaga pemasaran yang ditinjau dari segi margin pemasaran, % margin, mark up 

price, share price (farmer’s share), share biaya pemasaran, share keuntungan, dan masing-

masing lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran telur ayam di peternakan “UD. 

Buah Abadi”. 

 

3.3 Metode Pemilihan Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja) dengan pertimbangan tempat 

bahwa: 

 Usaha peternakan ayam petelur sudah berdiri ≥10 tahun. 

 Usaha peternakan ini merupakan salah satu peternakan yang menguasai pemasaran telur 

ayam di Blitar selatan dengan jumlah populasi sebanyak 68.714 ekor dan belum pernah 

dilakukan penelitian tentang analisis pemasaran telur ayam. 

Berikut adalah tahapan pemilihan lokasi penelitian dengan metode sampling frame: 
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Tahap 1. Yaitu pemilihan lokasi Kabupaten Blitar dengan pertimbangan bahwa Kabupaten 

Blitar merupakan daerah peternakan unggas terbesar di Jawa Timur yaitu 41,76% jumlah 

populasi ayam di Jawa Timur terdapat di Kabupaten Blitar dengan jumlah populasi ayam 

mencapai 160.000.000 pada tahun 2014 (BPS, 2014). 

 

Tahap 2. Pemilihan Kecamatan Kademangan dengan pertimbangan bahwa Kecamatan 

Kademangan jumlah populasi ayam petelur mencapai 3.433.600 ekor pada tahun 2014 yang 

berarti 15.73% dari total populasi ayam petelur di Kabupaten Blitar terdapat di Kecamatan 

Kademangan (BPS, 2014). 

 

Tahap 3. Peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” di Desa Plumpungrejo berdiri pada 

tahun 2003, Jumlah populasi ayam 68.714 ekor, Belum pernah dilakukan penelitian tentang 

analisis pemasaran telur ayam. 

 

3.4 Vartiabel Penelitian 

Variabel pengamatan dalam penelitian adalah efisiensi pemasaran yang meliputi 

margin pemasaran, % margin, mark up price, share price (farmer’s share), share biaya 

pemasaran, share keuntungan dan efisiensi pemasaran. dengan responden yang meliputi 

peternak, pedagang dan konsumen telur ayam yang terlibat dalam proses pemasaran telur 

ayam di peternakan “UD. Buah Abadi”. 

 

3.5 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ada tiga jenis yaitu produsen (Peternakan 

ayam petelur), lembaga pemasaran ayam petelur yang terkait dan konsumen ayam petelur. 

Selanjutnya tiga jenis sampel tersebut digunakan sebagai responden untuk memperoleh data 

yang akan dianalisis, penentuan lokasi yaitu pada peternakan “UD. Buah Abadi” di Blitar. 

 

a. Peternak ayam petelur “UD. Buah Abadi” 

Pengambilan sampel peternak dilakukan dengan cara menggunakan metode Purposive 

Sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria kepemilikan 

ternak. Responden peternak yang dipilih adalah peternak yang mempunyai populasi ayam 

petelur sebesar 68.714 ekor. Data yang diambil meliputi data primer dan data skunder. Data 

Gambar 2. Sampling Frame Penentuan Lokasi Penelitian “UD. Buah Abadi” 

Tahap 1 

Tahap 3 

Tahap 2 

Kabupaten Blitar 

Kecamatan Kademangan 

“UD. Buah Abadi” 

Desa Plumpungrejo 

Purposive 

Purposive 

Purposive 
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primer diperoleh secara langsung dari peternak dan lembaga pemasaran berdasarkan daftar 

pertanyaan yang telah tersusun dan terstruktur melalui kuisioner dan data dari catatan yang 

dimiliki oleh peternak atau lembaga pemasaran yang terkait sedangkan data sekunder 

diperoleh dari instansi yang mempunyai keterkaitan dengan penelitan. 

 

b. Pedagang Atau Lembaga Pemasaran 

Pengambilan sampel pedagang dengan cara menggunakan metode Snawball Sampling, 

yaitu salah satu metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Penelusuran saluran 

pemasaran telur ayam yang membeli telur pada peternakan “UD. Buah Abadi” sampai ke 

konsumen akhir berdasarkan informasi yang diberikan produsen. dengan kata lain Snawball 

Sampling metode pengambilan sampel dengan secara berantai (multi lavel).  

Sampel pedagang adalah orang-orang yang terlibat dalam mendistribusikan telur ayam 

hasil produksi dari peternak hingga ke konsumen akhir. Pedagang perantara ditentukan 

dengan metode penelusuran yaitu  dengan menelusuri semua pedagang yang terlibat dan 

mengambil telur ayam hasil produksi produsen sampai ketangan konsumen, contoh yang 

digunakan dalam penelitian adalah; pedagang besar 3 orang, pedagang menengah 10 orang 

dan pedagang pengecer 10 orang.  

 

c. Konsumen 

Penentuan responden pengambilan data pada konsumen telur ayam yaitu dengan cara 

menggunakan metode Accidental Sampling yang merupakan teknik sampling yang tidak 

direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan. contohnya responden konsumen 

telur ayam sebanyak 10 orang . 

 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian adalah: 

1. Survey, dengan mendatangai secara langsung dan memberikan daftar pertanyaan 

(kuisioner) yang harus diisi dengan responden. Responden yang mendukung dalam 

pelaksanaan penelitian kuisioner tersebut dapat ditujukan kepada peternak ayam petelur, 

pedagang besar berjumlah 3 orang, pedagang menengah berjumlah 10 orang, pedagang 

pengecer  berjumlah 10 orang dan konsumen telur ayam sebanyak 10 orang. Langkah-

langkah yang digunakan untuk membuat responden adalah: 

a. Membuat pertanyaan-pertanyaan hingga diperoleh variabel-variabel untuk 

mengungkap profil produsen dan lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

telur yang terdiri dari nama, alamat, pekerjaan, usia dan jenis kelamin. 

b. Membuat  pertanyaan sesuai tujuan peneliti. 

2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengambilan data dengan menunjukkan pertanyaan kepada 

responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. 

3. Dokumentasi, selain wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui fakta 

yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, 

jurnal kegiatan dan sebagainya. 
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3.7 Analisi Data 

Identifikasi masalah margin pemasaran, % margin, mark up price, share price 

(farmer’s share), share biaya pemasaran, share keuntungan lembaga pemasaran dan biaya 

lembaga pemasaran di analisis dengan metode deskriptif berdasarkan survey di usaha 

peternakan dengan melihat dan menganalisis: 

a. Lembaga-lembaga saluran pemasaran serta volume pemasaran pada masing-masing 

saluran pemasaran yang terdapat pada peternakan. 

b. Fungsi-fungsi pemasaran yang digunakan oleh pedagang. 

c. Kendala-kendala yang dipakai oleh peternak dan pedagang dalam pemasaran. 

d. Upaya-upaya yang telah dilakukan peternakan dalam menyelesaikan masalah dan 

kendala dalam pemasaran telur ayam. 

Margin pemasaran adalah harga yang diterima oleh peternak penghasil telur ayam 

dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir, sehingga secara sistematis margin dapat 

ditulis sebagai berikut: 

 

1. Analisis Margin Pemasaran 

 

 

Keterangan:  MP = Magrin pemasaran telur ayam (Rp/Kg) 

   Pr = Harga telur ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

   Pf = Harga telur ditingkat produsen (Rp/Kg) (Mukson, 2005). 

 

Sudiyono (2004) menyatakan bahwa Mark up dapat dihitung menggunakan rumus: 

      

 

 

dan prosentase margin menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Menganalisis dan menyusun penyebaran margin pemasaran terlebih dahulu 

menstabulasikan data hasil wawancara (data mentah). Data mentah terdiri atas biaya 

operasional (biaya sewa tanah, komposisi perbandingan jumlah telur yang dikirim atau dijual, 

biaya pakan serta bibit) dan biaya pemasaran (biaya transportasi dan biaya upah tenaga kerja) 

untuk menganalisis data mentah diatas secara sistematis dihitung sebagai berikut:  

1. Biaya Sewa Lahan Perbulan 

Biaya Sewa (Rp/m²) = 
           (      )

           (  )
 

2. Biaya Pakan Perbulan 

Biaya Pakan (Rp/m²) = Harga Pakan (Rp/Kg) x Pemakaian Pakan (Kg/bln) 

3. Biaya Upah Tenaga Kerja Perbulan 

Biaya Upah (Rp/bln) = Upah Tenaga Kerja x Tenaga Kerja (Lamb dan Daniel, 2002). 

Data mengenai biaya pemasaran telur ayam per kg untuk mendapatkan biaya 

pemasaran diperoleh dalam penyusutan margin pemasaran memerlukan perhitungan biaya 

MP = Pr - Pf 

Mark Up = 
sebaran harga

harga jual
 X 100% 

Margin = 
sebaran harga

harga pembelian
 X 100% 
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pemasaran per kg telur ayam yang dikirim untuk dijual, secara sistematis biaya pemasaran 

telur ayam per kg dapat dihitung sebagai berikut: 

Biaya Pemasaran/kg = (
                (      ) 

                                         (  )
) (Simamora, 2002). 

 

2. Analisis Share Harga Ditingkat Peternak Dan Lembaga Pemasaran 

Share harga yang diterima peternak merupakan proporsi dari harga yang diterima 

peternak terhadap biaya yang dibayar konsumen akhir. Share harga dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan: SPF = Share harga ditingkat peternak (%) 

  Pf = Harga ditingkat peternak (Rp/Kg) 

  Pr  = Harga ditingkat konsumen akhir (Rp/Kg) (Kohls  dan Uhl, 2002). 

 

3. Analisis Efisiensi Pemasaran 

Analisis efisiensi pemasaran dengan pendekatan total biaya pemasaran per nilai produk 

yang dipasarkan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: EPS   = Efisiensi pemasaran telur ayam 

  TBS    = Total biaya pemasaran telur ayam 

TNPP = Total nilai produk telur ayam yang dipasarkan (Kristanto dan 

Makawile, 2000). 

Ketentuan: 

1. Eps <1, sistem pemasaran dikatakan efisien. 

2. Eps >1, sistem pemasaran dikatakan tidak efisien. 

 

4. Analisis Share Biaya Pemasaran Dan Share Keuntungan Lembaga Pemasaran 

Share biaya dan share keuntungan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: Ski = Share keuntungan telur ayam lembaga pemasaran ke–i (Rp/Kg) 

  Kpi = Keuntungan telur ayam lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

  Pr = Harga telur ayam ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf = Harga telur ayam ditingkat peternak (Rp/Kg) (Sudiyono, 2002). 

 

 

 

Keterangan: Sbi = Share pemasaran telur ayam ke-i (Rp/Kg) 

  Bpi = Biaya lembaga pemasaran telur ayam ke-i (Rp/Kg) 

SPF = 
𝑃𝑓

𝑃𝑟
 X 100% 

EPS = 
𝑇𝐵𝑃

𝑇𝑁𝑃𝑃
  

Ski = 
𝐾𝑝𝑖

(Pr− 𝑃𝑓)
 X 100% 

Sbi = 
𝐵𝑝𝑖

(Pr− 𝑃𝑓)
 X 100% 



19 
 

Pr = Harga telur ayam ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf = Harga telur ayam ditingkat peternak (Rp/Kg) (Sudiyono, 2002). 

  

Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

d. Apabila perbandingan share keuntungan dari tiap lembaga yang terlibat dalam 

pemasaran tidak merata, maka belum tercapai efisiensi harga. 

e. Apabila perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam proses pemasaran merata, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

f. Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran tiap lembaga 

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

pemasaran dikatakan efisien. 

 

5. Kriteria Pemasaran Sudah Dikatakan Efisien 

Efisiensi pemasaran merupakan tolak ukur atas produktivitas proses pemasaran dengan 

membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan selama 

berlangsunya proses pemasaran. Efisiensi pemasaran untuk komoditas pertanian dalam suatu 

sistem pemasaran di anggap efisien apabila: 

1. Mampu menyampaikan hasil-hasil dari peternakan produsen kepada konsumen 

dengan biaya yang semurah-murahnya. 

2. Mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang 

dibayarkan konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam 

kegiatan produksi dan pemasaran (Jariah dan Jamilah (2007). 

Untuk mengetahui efisiensi dalam suatu pemasaran telur ayam maka dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Share Harga (%) = 
                   

                        
 x 100% > 40% 

Share keuntungan (%) = 
                   

      
 x 100% < 1 

Share Biaya = 100% - Share Keuntungan (Yuniarti, 2002). 

Pemasasaran dapat dikatakan hasil yang efisiensi apabila prosentase share harga hasil 

peternakan ditinjau dari bagaimana harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien 

apabila harga jual peternak produsen > 40% dari harga ditingkat konsumen, dinyatakan tidak 

efisien apabila harga jual petani produsen < 40% ditingkat konsumen. 

 

3.6 Batasan Istilah 

a. Ayam petelur: ayam yang mempunyai sifat unggul dalam memproduksi telur atau ayam 

yang kemampuan berproduksinya tinggi. 

b. Telur: salah satu produk hewani yang memiliki nilai gizi tinggi dengan kandungan 

protein sekitar 12.7%. Telur juga merupakan bahan makanan yang praktis dan harganya 

relatif terjangkau oleh masyarakat. 

c. Lembaga pemasaran: lembaga-lembaga baik kelompok maupun perseorangan yang ingin 

melakukan pemasaran telur ayam yang terdiri dari produsen, pedagang besar, pedagang 

pengecer dan konsumen. 

d. Margin pemasaran: selisih harga telur ayam di produsen dengan harga di kosumen. 
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e. Biaya pemasaran: semua biaya yang diperlukan untuk memasarkan telur ayam. 

f. Fungsi pemasaran: kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pertukaran barang yang 

dapat mengeluarkan biaya dalam proses pemasaran telur ayam. 

g. Efisiensi pemasaran: perbandingan yang seimbang antara harga beli konsumen dan harga 

jual pedagang telur ayam. 

h. Produsen: peternak ayam petelur “UD. Buah Abadi”. 

i. Pedagang adalah orang-orang yang terlibat dalam mendistribusikan telur ayam hasil 

produksi dari petrnak hingga ke konsumen akhir. 

j. Konsumen: seseorang atau sekelompok yang membeli telur ayam. 

k. Harga: jumlah uang yang dibutuhkan mengantikan jumlah telur yang di nilai dengan 

nominal tiap butirnya. 

l. Pemasaran: seseorang atau badan usaha yang menyelenggarakan pemasaran, 

menyalurkan telur, dan komoditi dari peternak kepada konsumen akhir serta mempunyai 

hubungan dengan badan usaha lainnya. 

m. Share biaya lembaga pemasaran: prosentase perbandingan biaya pada lembaga 

pemasaran dengan margin pemasaran (%). 

n. Share keuntungan lembaga pemasaran: prosentase perbandingan keuntungan lembaga 

pemasaran dengan margin pemasaran (%). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Lokasi Peternakan “UD. Buah Abadi” 

“UD. Buah Abadi” adalah peternakan skala menengah dalam bidang ayam petelur. 

Paternakan “UD. Buah Abadi” mulai berdiri pada tahun 2003 yang berlokasikan di Desa 

Plumpungrejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. “UD. Buah Abadi” merupakan 

badan usaha swasta perusahaan perseorangan yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola 

oleh satu orang dengan kepemilikan milik pribadi atas nama Hj. Purwanto. Letak kandang 

cukup strategis karena dekat dengan jalan sehingga mudah diakses. Sumber mata air mudah 

di dapat dan udara masih bersih. Peternakan berada dipemukiman warga setempat sehingga 

mengganggu warga sekitar dengan bau dari kotoran. 

Halim, Salam, dan Muis Mufidah (2007) menyatakan bahwa lokasi yang dipilih harus 

tersedia sumber air yang cukup. Terutama pada musim kemarau, air merupakan kebutuhan 

mutlak untuk ayam karena kandungan air didalam tubuh ayam bisa mencapai 70% jumlah air 

yang di konsumsi ternak tergantung dari jenis ayam, umur, jenis kelamin, berat badan ayam 

dan cuaca. Usaha Peternakan “UD. Buah Abadi” memiliki luas lahan sekitar 3 ha, batas area 

peternakan ini dikelilingi dengan tembok dan dilengkapi kawat berduri. Terdapat beberapa 

jenis bangunan yaitu 1 tempat parkir, 1 mes karyawan, 1 gudang pakan, gudang telur sengaja 

tidak dibuat karena telur yang baru di ambil dari kandang diletakkan disebelah kandang 

langsung, serta 14 bangunan kandang dengan kapasitas 5000 ekor ayam. dengan batas-batas 

wilayah peternakan sebagai berikut : 

Utara   : Desa Jimbe 

Timur   : Desa Tenggong 

Selatan  : Desa Sokosari 

Barat   : Desa Sumbragung 

Lokasi usaha peternakan “UD. Buah Abadi” telah memenuhi persyaratan karena 

tumbuh aneka pohon disekitar peternakan maupun didalam peternakan yang berguna 

menunjang pergantian CO2 menjadi O2 sehingga pencemaran udara dapat dikurangi, lokasi 

peternakan jauh dari rumah penduduk (2,5km) dan dikelilingi pagar tembok yang bertujuan 

meminimalisir timbulnya pencemaran bau bagi penduduk dan menghindari kebisingan. 

Zulfikar (2013) menyatakan bahwa peternakan ayam petelur sebaiknya berada ditempat yang 

tidak bising karena ayam petelur mudah stress. Perawatan rumput dan pepohonan sangat 

penting dilakukan karena sistem penghijauan banyak memberikan keuntungan. Sudarmono 

(2003), bahwa peternakan ayam petelur sebaiknya berada ditempat yang tidak bising, sebab 

ayam petelur mudah strees. Perawatan rumput pepohonan sangat penting dilakukan karena 

sistem penghijauan banyak memberikan keuntungan antara lain: 

a. Mampu mengurangi jumlah dan intensitas panas yang masuk kedalam kandang. 

Pepohonan banyak mengeluarkan O2 dan rerumputan yang menutupi permukaan 

tanah akan berfungsi mengurangi pantulan cahaya matahari yang panas. 

b. Kerimbunan pepohonan setinggi ujung atap merupakan isolator yang baik bagi 

kandang yang berjarak sempit atau kurang dari 7 meter. perlu dipertimbangkan pula 

agar kandang berada ditempat terbuka luas, tidak bergelombang, drainase baik, dan 

tidak bising. 



22 
 

Ditinjau dari segi transportasi, “UD. Buah Abadi” telah memenuhi syarat: jalan yang 

menghubungkan “UD. Buah Abadi” dengan jalan raya Kademangan bisa dijangkau 

kendaraan dengan mudah dan cepat. Jarak antara “UD. Buah Abadi” dengan jalan raya 

Kademangan 4 km, dan jarak lokasi peternakan dengan jalan raya Plupungrejo berjarak 2,5 

km. Kebutuhan air untuk kegiatan operasional “UD. Buah Abadi” dipasok dari 1 buah sumur 

bor yang berada dilokasi peternakan. Air dari sumur tersebut ditampung ditempat khusus 

seperti tandon air yang terbuat dari plastik dan cor semen, kemudian air tersebut disalurkan 

ke perkandangan dengan menggunakan pipa pipa paralon. hal ini sesuai dengan pendapat 

Johari (2005), bahwa syarat mutlak pemeliharaan ayam petelur adalah tersedianya sumber air 

yang cukup dilokasi peternakan. 

Secara geografis lokasi “UD. Buah Abadi” merupakan daerah dataran rendah dengan 

ketinggian ± 25 meter dari permukaan air laut dengan suhu udara pada siang hari berkisar 

26°C sampai 32°C dan pada malam hari suhu udaranya berkisar antara 22°C-27°C dengan 

kelembaban ± 68%. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Gusasi dan Saade (2006) 

menyatakan bahwa suhu dan kelembapan yang baik di dalam kandang akan mengurangi 

terjadinya penyakit pernafasan pada ayam. Suhu optimum kandang 21°C sampai 27°C 

dengan kelembapan 60%. Suhu udara bukan hanya faktor penting bagi kesehatan ayam, tetapi 

juga berpengaruh terhadap konversi pakan. 

Pemasaran hasil peternakan berupa telur dan pemasokan bahan baku ternak di “UD. 

Buah Abadi” berjalan lancar. “UD. Buah Abadi” memiliki 2 kendaraan pick up yang 

digunakan sebagai pengangkut pakan ke kandang dan pengangkut telur dari kandang ke 

gudang telur. Pemasaran tidak membutuhkan banyak biaya pemasaran karena pelanggan 

datang langsung kegudang telur. Pemasaran telur di “UD. Buah Abadi” tidak dilakukan grade 

telur, hanya dilakukan seleksi antar telur retak dan telur utuh yang dilakukan secara kasat 

mata. 

 

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 

(peternak ayam) dan (b) responden pedagang telur ayam. Pedagang telur ayam terbagi dalam 

3 kategori, yakni pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang pengecer. Responden 

yang digunakan dalam penelitian berjumlah 33 orang meliputi sampel yang digunakan adalah 

1 (produsen) peternak, 3 pedagang besar dalam kota, 10 orang pedagang menengah, 10 orang 

pedagang pengecer dan 10 orang konsumen telur ayam yang ada di Kecamatan Kademangan 

Kabupaten Blitar. Pengambilan data dari masing-masing responden digunakan sebagai data 

primer untuk karakteristik responden mulai dari peternak, pedagang besar, pedagang 

menengah 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 atau 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. 
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4.2.1. Responden Peternak (Produsen) “UD. Buah Abadi” 

Usaha peternakan “UD. Buah Abadi” memiliki jumlah populasi sebesar 68.714 ekor 

ayam petelur dan berperan sebagai produsen dalam pendistribusian telur ayam, artinya semua 

harga yang nantinya akan terpatok pada peternak ayam petelur. Patokan harga yang diberikan 

kepada pedagang besar sampai ke konsumen akhir meliputi pertimbangan pengeluaran biaya 

produksi yang meliputi biaya pakan, biaya pembelian pullet (Isa Brown), obat dan vaksin, 

biaya untuk upah tenaga kerja, biaya pembayaran listrik dan air, biaya pembelian eggtray, 

timbangan, biaya kandang, dan gudang. Biaya keseluruhan itu dihitung dalam jangka waktu 1 

bulan, kemudian perhitungan penerimaan yang diterima oleh peternak “UD. Buah Abadi” 

atau yang disebut Total Revenue. Penerimaan peternak tidak hanya diperoleh dari penjualan  

telur saja akan tetapi dari hasil penjualan kotoran, karung pakan, namun hanya moyoritas saja 

sebab untuk karung pakan dan kotoran untuk kebutuhan peternak sendiri. Seperti halnya 

kotoran sebagai pakan lele dan karung bekas sebagai tempat untuk hasil pertanian di sawah. 

Rincian total biaya, total penerimaan dan total pendapatan dapat dilihat pada tabel 2 dan 

lampiran 2. Karakteristik responden untuk peternak ayam petelur “UD. Buah Abadi” sebagai 

berikut: 

 

4.2.1.1. Karakteristik Responden Peternak Berdasarkan Usia 

Usia pemilik peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” 54 tahun. 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. Badan Pusat Statistika (2014) menyatakan bahwa 

berdasarkan komposisi penduduk, usia penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu: 1) Usia 0 - 

14 tahun dinamakan usia muda atau usia belum produktif; 2) Usia 15 – 64 tahun dinamakan 

usia dewasa/usia kerja/usia produktif. 3) 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 cara berfikir, cara kerja 

dan cara hidupnya. Usia peternak berdasarkan prosentase dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

4.2.1.2 Karakteristik Responden Peternak Berdasarkan Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin menentukan seseorang dalam memilih suatu usaha yang 

dijalankannya, melakukan aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap fisik peternak. 

Peternak ayam petelur “UD. Buah Abadi” berjenis kelamin laki-laki, karena fisik laki-laki 

cenderung lebih kuat dan sigap dalam menekuni usaha peternakan ayam petelur, kemudian 

laki-laki juga memiliki peran penting sebagai kepala keluarga yang harus memberikan biaya 
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kebutuhan keluarganya sehingga salah satu usaha yang cukup menjanjikan adalah 

menjalankan peluang bisnis ayam petelur. Faktor yang muncul apabila seorang perempuan 

menjalankan usaha dalam bidang peternakan kemungkinan peternakan yang dimiliknya 

sudah turun temurun dan perempuan tersebut berganti alih menjadi kepala keluarga 

mengantikan seorang laki-laki karena alasan yang bermacam-macam. Perempuan 

menjalankan usaha peternakan mayoritas akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup 

banyak, sehingga biaya produksi dari upah tenaga kerja yang dikeluarkan cukup banyak, jadi 

mayoritas peran pelaku peternak adalah berasal dari kaum laki-laki. 

 

4.2.1.3 Karakteristik Responden Peternak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

Tingkat pendidikan seseorang merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam suatu 

usaha peternakan ayam petelur. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh peternak maka 

keterampilan serta wawasan yang dimilik oleh peternak dalam bidang peternakan ayam 

khususnya ayam petelur akan semakin luas sehingga dapat memunculkan iniovasi-inovasi 

baru yang dapat memberikan perkembangan dan kemajuan usaha yang sedang dijalankan. 

Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung akan menggunakan 

pengalaman sebagai keterampilan usaha, dan orang tersebut tidak mudah menerima inovasi 

baru yang diberikan penyuluh peternakan dengan alasan pengalaman yang didapatnya lebih 

bermakna dibandingkan inovasi baru yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. 

Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh peternak ayam petelur “UD. Buah Abadi” adalah 

tingkat SMA. Sesuai pendapat Suyono (2006) yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

faktor pelancar dalam peternakan. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan 

kualitas yang dimilik oleh peternak. Pendidikan didaerah pedesaan dapat menanamkan nilai 

baru yang akan merubah perilaku masyarakat untuk bergerak ke arah kemajuan. Tingkat 

pendidikan, pengetahuan, keterampilan yang tinggi merupakan jaminan untuk memperoleh 

kesejahteraan yang lebih tinggi. Schiffman (2007) menjelaskan bahwa selain pendidikan 

formal yang ditempuh dibangku sekolahan, pendidikan non formal yang ditempuh diluar 

sekolahan seperti kursus, maupun penyuluhan sangat besar artinya bagi pembekalan 

pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengelolaan usaha ternaknya. semakin tinggi 

tingkat pendidikan peternak maka akan semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia, yang 

pada gilirannya akan semakin tinggi pula produktivitas kerja yang dilakukannya. Oleh karena 

itu, dengan semakin tingginya pendidikan peternak maka diharapkan kinerja usaha 

peternakan akan semakin berkembang. 

 

4.2.1.4 Karakteristik Responden Peternak Berdasarkan Lama Usaha 

Lama usaha menghasilkan pengalaman yang diterima peternak selama menjalankan 

usaha peternakan ayam petelur. Pengamalan tersebut menentukan keberhasilan dari bidang 

usaha peternakan ayam petelur yang ditekuninya, selain itu pengalaman juga dapat membuat 

peternak menjadi terampil dan mandiri dalam mengembangkan usaha peternakannya. 

Peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” lama usaha yang dijalankannya adalah 12 tahun. 

Lama usaha merupakan pengalaman yang dapat diambil manfaatnya sehingga dapat 

membantu peternak dalam usahanya. Semakin lama pengalaman berternak, cenderung 

semakin memudahkan peternak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

teknis pelaksanaan usaha ternak yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena pengalaman 
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dijadikan suatu pedoman dan penyesuaian terhadap suatu permasalahan yang terkadang 

dihadapi oleh peternak dimasa mendatang, namun banyak peternak yang memiliki 

pengetahuan serta keterampilan dalam bidang peternakan ayam petelur yang berasal dari 

orang lain (penyuluh peternakan) atau melalui pelatihan oleh dinas terkait dan koperasi. 

sesuai dengan pendapat Fuad dan Nurlela (2001) menyatakan bahwa pengetahuan tentang 

usaha peternakan ayam petelur merupakan faktor penentu keberhasilan usaha, bila seorang 

peternak telah lama menekuni usahanya maka pengetahuan berupa pengalamannya akan terus 

bertambah dan peternak tersebut akan lebih memahami kapan mengalami keuntungan dan 

kerugian dalam usaha peternakan ayam petelur. 

 

4.2.2. Responden Pedagang Besar 

 Pedagang besar telur ayam berperan sebagai perantara pemasaran dari pihak produsen 

sampai ke konsumen 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, jenis kelamin, tingkat pendidikan akhir dan lama usaha adalah 

sebagai berikut: 

 

4.2.2.1 Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Usia 

Usia sangat menentukan pedagang besar dalam melakukan transaksi dalam penjualan 

karena pedagang besar membutuhkan tenaga yang cukup berat untuk mengambil produk telur 

ayam dari peternak. Gambar 2 merupakan usia pedagang besar dalam bentuk diagram, 

dengan kriteria pengelompokan usia 30 tahun hingga 50 tahun. 

 
Gambar 3. Karakteristik Pedagang Besar Telur Ayam Berdasarkan Usia. 

Data primer 2015 (diolah) 

 

Responden pedagang besar yang membeli telur ayam di peternakan “UD. Buah Abadi” 

sebagian besar berusia 30-40 tahun sebanyak 1 orang atau 33% dan yang berusia antara  41-

50 sebanyak 2 orang atau 67% (seperti yang dapat dilihat pada lampiran 1). Prosentase paling 

banyak pada kategori ini usia pedagang besar  41-50 tahun atau 67% (seperti terlihat pada 

gambar 2), karena pada usia tersebut seseorang merupakan usia produktif dalam melakukan 

pekerjaan dan memiliki cukup banyak pengalaman dalam pendistribusiannya, dengan usia 

yang produktif akan memberikan manfaat pada lingkungan pekerjanan, sehingga biaya yang 

33% 

67% 

30-40 tahun

41-50 tahun
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digunakan untuk upah tenaga kerja juga akan terminimalisir. 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 bekerja 

dengan baik. Tingkat produktifitas seseorang dipengaruhi oleh tingkat umur yang dapat 

dilihat dan diamati dari beberapa segi antara lain lamban, kurang kreatif, sukar dimengerti 

serta diarahkan dan sebagainya. Efisiensi kerja biasanya dari golongan yang nonproduktif 

yang lebih sukar mengerjakan sesuatu secara maksimal. Usia yang dianggap kurang produktif 

adalah 65 tahun ke atas, sedangkan yang termasuk usia produktif adalah 15-64 tahun (Badan 

Pusat Statistik, 2014). Usia produktif merupakan usia dimana seseorang dapat 

mengoptimalkan segala hal yang mempengaruhi persepsi sepereti pengalaman, proses belajar 

dan pengetahuan. hal ini sesuai dengan pendapat Swastha (2000) menjelaskan bahwa tingkat 

produktifitas kerja seseorang akan mengalami peningkatan sesuai dengan pertambahan umur, 

kemudian akan menurun kembali menjelang usia tua. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

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. 

 

4.2.2.2 Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pedagang besar telur ayam yang membeli telur dipeternakan “UD. Buah Abadi” 

mayoritas berjenis kelamin perempuan. Gambar 3 merupakan jenis kelamin pedagang besar 

dalam bentuk diagram. 

 
Gambar 4. Karakteristik Pedagang Besar Telur Ayam Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Jenis kelamin seseorang mempengaruhi kualitas kerja dibidang usaha yang 

dijalankannya. Pedagang besar menjalankan fungsi pemasaran fisik salah satunya adalah 

pengangkutan yang tidak menutup kemungkinan bahwa pedagang besar dengan jenis kelamin 

perempuan akan membutuhkan tenaga kerja laki-laki, sehingga membutuhkan biaya lagi 

untuk memberikan upah tenaga kerja yang dibutuhkan terutama laki-laki. Responden 

pedagang besar yang membeli telur ayam di peternakan “UD. Buah Abadi” berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 3 orang atau 100% (seperti terlihat pada gambar 3). Jenis kelamin 

seseorang menentukan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, namun antara laki-laki dan 

perempuan memilih suatu pekerjaan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya pada saat 

itu. Perempuan yang berkecimpung didunia perdagangan terutama telur ayam, menjadi suatu 

tantangan 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. 

100% Laki-laki

Perempuan
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4.2.2.3 Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Akhir 

Tingkat pendidikan terakhir seseorang akan mempengaruhi cara berfikir, semakin 

tinggi tingkat pendidikannya maka akan membuat wawasan semakin luas. Gambar 4 

merupakan tingkat pendidikan akhir pedagang besar dalam bentuk diagram. 

 
Gambar 5. Karakteristik Pedagang Besar Telur Ayam Berdasarkan Pendidikan Akhir. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Tingkat pendidikan akhir menentukan keberhasilan dalam pemasaran telur ayam, 

dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka orang tersebut akan memiliki 

keterampilan dan wawasan yang tinggi, sehingga orang tersebut akan terampil dalam 

memasarkan telur ayam yang akan dijualnya. Responden pedagang besar yang membeli telur 

ayam pada peternakan “UD. Buah Abadi” sebagian besar tamatan SMA yaitu berjumlah 2 

orang atau 67%, dan tamatan SMP berjumlah sebanyak 1 orang atau 33% (seperti terlihat 

pada lampiran 1). Prosentase paling banyak pada kategori ini adalah tingkat pendidikan akhir 

67% (seperti terlihat pada gambar 4) karena pedagang besar dengan tingkatan pendidikan 

lebih tinggi mampu menciptakan hal-hal baru yang dapat memudahkannya dalam 

memasarkan telur ayam, sehingga kerusakan telur akibat daya simpan yang cukup lama 

karena pedagang yang kurang terampil tidak akan terjadi. Pendidikan dianggap sebagai 

sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan 

dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi. sesuai dengan 

pendapat Drucker (2000) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seorang 

wirausaha berada dalam hal menerima inovasi adalah tingkat pendidikan yang dimiliki 

semakin cepat dalam menyerap inovasi dan berdampak positif terhadap usaha yang 

dijalankannya. Fuad dan Nurlela (2001) menjelaskan bahwa pendidikan formal yang minimal 

telah ditempuh, dapat diperkirakan tingkat dan jenis pengetahuan yang dimiliki untuk 

dicocokan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Masalah yang sering terjadi 

adalah sertifikasi seseorang tidak merupakan jaminan penuh bahwa ia memiliki pengetahuan 

yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. hal ini karena sulitnya menyatakan bahwa 

seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pengetahuan yang seyogyanya dimiliki 

mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat tertentu. 

 

4.2.2.4 Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Lama Usaha 

Lama suatu usaha mempengaruhi pengalaman usaha. Semakin lama seseorang dalam 

menjalankan usahanya maka pengalaman usahanya akan didapat semakin banyak. Gambar 5 

merupakan lama usaha pedagang besar dalam bentuk diagram. 

33% 

67% SMP

SMA
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Gambar 6. Karakteristik Pedagang Besar Telur Ayam Berdasarkan Lama Usaha. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Pengalaman merupakan salah satu hasil yang diterima oleh pedagang besar yang 

didapatkan dari jangka waktunya dalam membuka usaha, dari pengalaman tersebut pedagang 

besar akan mengevaluasi kinerja dan produktivitas sehingga pedagang mewaspadai terjadinya 

kegagalan dalam menjalankan usahanya. Pengalaman kerja seseorang dapat dilihat dari 

lamanya seseorang tersebut menggeluti usaha atau pekerjaan tersebut. Responden pedagang 

besar yang memiliki pengalaman usaha berkisar antara 1-5 tahun sebanyak 2 orang atau 67%, 

sedangkan pengalaman usaha berkisar antara 5-10 tahun sebanyak 1 orang atau 33% (seperti 

terlihat pada lampiran 1). Prosentase paling banyak pada kategori ini lama usaha pedagang 

besar  1-5 tahun atau 67% (seperti terlihat pada gambar 5) adanya pengalaman usaha 

menjadikan tolak ukur pedagang besar dalam melakukan kegiatan pemasaran berdasarkan 

pengalaman yang didapatkan agar kinerja dari pemasaran menjadi lebih baik dari hasil yang 

sebelumnya, selain faktor pendidikan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat produktivitas 

dan kemampuan kerja seseorang. Nitisemito dan Burhan (2004) menjelaskan bahwa faktor 

pengalaman kerja juga merupakan salah satu indikator yang dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan menjalankan pekerjaan. Pengalaman kerja seseorang dapat dilihat dari lamanya 

seseorang tersebut menggeluti usaha atau pekerjaan tersebut. Mosher (2002) menyatakan 

bahwa lama usaha merupakan pengalaman yang dapat diambil manfaatnnya sehingga dapat 

membantu dalam mengembangkan usahannya, sebab semakin lama usahannya berarti 

semakin banyak pengalaman yang didapat. 

 

4.2.3 Responden Pedagang Menengah Telur Ayam 

Pedagang menengah telur ayam berperan sebagai perantara pemasaran dari pedagang 

besar sampai ke pedagang pengecer maupun konsumen akhir. Pedagang menengah 

mengambil langsung telur dari beberapa pedagang besar langganannya dengan menggunakan 

pickup 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 menengah antara lain penampungan telur dari beberapa pedagang besar, kemudian 

pedagang menengah melakukan pengangkutan telur ke pedagang pengecer. Karakteristik 

pedagang menengah menggambarkan tingkat kemampuan dari masing-masing pedagang 

menengah. Karakteristik yang perlu diamati meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

akhir dan lama usaha adalah sebagai berikut: 

 

 

67% 

33% 
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4.2.3.1 Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Usia 

Usia sangat berpengaruh dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Usia 

pedagang menengah telur ayam akan berpengaruh terhadap usahanya dalam proses 

pemasaran. Gambar 6 merupakan usia pedagang menengah dalam bentuk diagram, dengan 

kriteria pengelompokan usia 20 tahun hingga 50 tahun. 

 
Gambar 7. Karakteristik Pedagang Menengah Telur Ayam Berdasarkan Usia. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Mayoritas responden pedagang menengah di kecamatan kademangan kabupaten Blitar 

sebagian besar berusia antara 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 30 %. Responden pedagang 

menegah berusia antara 31-40 tahun sebanyak 5 orang atau 50% dan responden pedagang 

menengah yaitu berusia antara 20-30 tahun sebanyak 2 orang atau 20% (seperti terlihat pada 

lampiran 1). Prosentase paling banyak pada kategori ini usia pedagang menengah berusia 

antara 31-40 tahun sebanyak 5 orang atau 50% (seperti yang terlihat pada gambar 6), karena 

pada usia tersebut seseorang merupakan usia produktif dalam melakukan pekerjaan dan 

memiliki cukup banyak pengalaman dalam pendistribusiannya. Usia produktif akan 

memberikan manfaat pada lingkungan pekerjaan, dimana tenaga kerja produktif dari luar 

akan terminimalisir, sehingga biaya yang digunakan untuk upah tenaga kerja juga akan 

terminimalisir. Umur produktif merupakan umur dimana seseorang akan mampu bekerja 

dengan baik. Pekerjaan sebagai pedagang menengah merupakan tugas yang cukup berat 

untuk dilakukan, sebab pedagang menengah harus menjalani aktifitas-aktifitas yang 

berhubungan langsung dengan fisik yaitu melakukan pengangkutan barang kepada pedagang 

pengecer maupun langsung ke tangan konsumen akhir, sehingga membutuhkan tenaga kerja 

yang cukup kuat dalam melakukan kegiatan itu. Pedagang menengah dibutuhkan tenaga kerja 

produktif sehingga dapat terminimalisir penyerapan tenaga kerja yang dapat meningkatkan 

pengeluaran biaya untuk memberikan upah tenaga kerja. Usia yang dianggap kurang 

produktif adalah 65 tahun ke atas, sedangkan yang termasuk usia produktif adalah 15-64 

(Badan Pusat Satistik, 2014). Usia produktif merupakan usia dimana seseorang dapat 

mengoptimalkan segala hal yang mempengaruhi persepsi seperti pengalaman, proses belajar 

dan pengetahuan. hal ini sesuai dengan pendapat Swastha (2000) menjelaskan bahwa tingkat 

produktifitas kerja seseorang akan mengalami peningkatan sesuai dengan pertambahan umur, 

kemudian akan menurun kembali menjelang usia tua. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

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. 
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4.2.3.2 Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pedagang menengah telur ayam di Kabupaten Blitar mayoritas besjenis kelamin laki-

laki. Gambar 7 merupakan penjabaran persentase jenis kelamin pedagang menengah dalam 

bentuk diagram. 

 
Gambar 8. Karakteristik Pedagang Menengah Telur Ayam Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Jenis kelamin seseorang menentukan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, namun antara 

laki-laki dan perempuan memilih suatu pekerjaan berdasarkan apa yang menjadi 

kebutuhannya pada saat itu dan seorang perempuan yang berkecimpung didunia perdagangan 

terutama telur ayam petelur, menjadikan suatu tantangan untuk melakukan pekerjaan secara 

fisik dan langsung turun tangan, namun hal ini hanya menjadi mayoritas saja. sebab 

perempuan lebih banyak menggunakan tenaga kerja laki-laki untuk melakukan kegiatan 

secara fisik. hal ini yang dapat berpengaruh terhadap pengeluaran biaya produksi untuk 

memberikan upah tenaga kerja baru. Berbeda dengan para pedagang menengah yang berjenis 

kelamin laki-laki, tanpa adanya penyerapan tenaga kerja lain, dan meskipun ada hanya 

minoritas saja. hal tersebut dilakukan untuk efisiensi biaya produki. Responden pedagang 

menengah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang atau 70% dan berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 3 orang atau 30% (seperti yang terlihat pada lampiran 1). Prosentase 

paling banyak pada kategori ini adalah pedagang menengah yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 7 orang atau 70% (seperti yang terlihat pada gambar 7) dikarenakan pekerjaan ini 

dilakukan secara langsung dan untuk mengurangi penyerapan tenaga kerja hal tersebut 

dilakukan untuk efisiensi biaya produksi. 

 

4.2.3.3 Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Akhir 

Tingkat pendidikan akhir seseorang akan mempengaruhi cara berfikir, semakin tinggi 

tingkat pendidikannya maka akan menambah wawasan semakin luas. Gambar 8 merupakan 

penjabaran prosentase tingkat pendidikan terakhir pedagang menengah dalam bentuk 

diagram. 

70% 

30% 

Laki-laki

Perempuan
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Gambar 9. Karakteristik Pedagang Menengah Telur Ayam Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Akhir. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Responden pedagang menengah yang memiliki tamatan SD adalah sebanyak 2 orang 

atau 20%, tamatan SMP adalah sebesar 3 orang atau 30%, tamatan SMA sebanyak 4 orang 

atau 40% dan yang memiliki pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi adalah sebanyak 1 

orang atau 10% (seperti terlihat pada lampiran 1). Prosentase paling banyak pada kategori ini 

adalah pedagang menengah tamatan SMA yaitu 40% (seperti yang terlihat pada gambar 8). 

Proses pemasaran telur ayam pedangang menengah harus memiliki keterampilan dan 

wawasan yang tinggi, dikarenakan munculnya persaingan-persaingan didunia marketing yang 

nantinya akan berdampak pada pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh pedangang 

menengah, oleh karena itu perlu ada inivasi baru yang diterapkan oleh pedagang menegah 

untuk tetap hidup dalam persaingan pasar. Fuad dan Nurlela (2001) menjelaskan bahwa 

pendidikan formal yang minimal telah ditempuh, dapat diperkirakan tingkat dan jenis 

pengetahuan yang dimiliki untuk dicocokan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. 

Masalah yang sering terjadi adalah sertifikasi seseorang tidak merupakan jaminan penuh 

bahwa ia memiliki pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Prosentase paling 

banyak pada kategori ini adalah tingkat pendidikan akhir SMA disebabkan pedagang 

menengah menganggap SMA merupakan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Sesuai 

dengan Schiffman (2007) menjelaskan bahwa Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk 

mendapatkan sumberdaya manusia yang berkualitas karena pendidikan dianggap mampu 

untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi. 

 

4.2.3.4 Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Lama Usaha 

Lama usaha mempengaruhi pengalaman usaha. Semakin lama seseorang dalam 

menjalankan usahanya maka pengalaman usaha yang didapat akan semakin banyak. Gambar 

9 merupakan penjambaran prosentase lama usaha yang dijalankan oleh pedagang menengah 

dalam bentuk diagram. 
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Gambar 10. Karakteristik Pedagang Menengah Telur Ayam Berdasarkan Lama Usaha 

Yang Dijalankan Pedagang Menengah. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Responden pedagang menengah yang memiliki pengalaman usaha berkisar antara 1-5 

tahun adalah sebanyak 3 orang atau 30%, responden yang memiliki pengalaman usaha 

berkisar antara 5-10 tahun sebanyak 5 orang atau 50% dan responden yang memilik 

pengalaman usaha berkisar 10-15 tahun adalah sebanyak 2 orang atau 20% (seperti terlihat 

pada lampiran 1). Prosentase paling banyak dalam kategori ini adalah lama usaha 5-10 tahun 

sebanyak 5 orang atau 50% (seperti terlihat pada gambar 9), karena adanya pengalaman 

usaha menjadikan tolak ukur pedagang dalam melakukan kegiatan pemasaran berdasarkan 

pengalaman yang didapatkan agar kinerja dari pemasaran menjadi lebih baik dari hasil yang 

sebelumnya. Lama usaha menentukan pengalaman yang didapatkan oleh pedagang 

menengah, semakin lama usaha yang dijalankan oleh pedagang menengah maka semakin 

banyak pengalaman yang didapatkan oleh pedagang menengah selama menjalani usahanya. 

Nitisemito dan Burhan (2004) menjelaskan bahwa pengalaman yang banyak akan menjadikan 

pedagang menengah selalu melakukan evaluasi dari hasil pemasaran yang dilakukannya, agar 

kejadian yang membuat kerugian pedagang menengah dapat diminimalisir. sesuai dengan 

pendapat Mosher (2002) menyatakan bahwa lama usaha merupakan pengalaman yang dapat 

diambil manfaatnnya sehingga dapat membantu dalam mengembangkan usahannya, sebab 

semakin lama usahannya berarti semakin banyak pengalaman yang didapat. 

 

4.2.4 Responden Pedagang Pengecer 

 Pedagang pengecer (retail) merupakan mata rantai terakhir dalam suatu saluran 

pemasaran. Pedagang pengecer 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 (Produsen/Pedagang besar), Pengecer 

merupakan perantara dalam sistem saluran pemasaran. Alur pemasaran tradisional, pengecer 

mendapatkan barang dari produsen atau pedagang besar dan kemudian menjualnya kepada 

konsumen akhir. Karakteristik pedagang pengecer dapat diperoleh dengan melihat latar 

belakang pedagang pengecer tersebut. Karakteristik yang perlu diamati meliputi usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan akhir dan lama usaha adalah sebagai berikut: 

 

 

 

30% 

50% 

20% 
1-5 tahun

6-10 tahun

11-15 tahun



33 
 

4.2.4.1 Karakteristik Responden Pedagang Pengecer Berdasarkan Usia 

Usia sangat berpengaruh dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan. Usia 

pedagang menengah telur ayam akan berpengaruh terhadap usahanya dalam proses 

pemasaran. Gambar 10 merupakan usia pedagang pengecer dalam bentuk diagram, dengan 

kriteria pengelompokan usia 20 tahun hingga 50 tahun. 

 
Gambar 11. Karakteristik Pedagang Pengecer Telur Ayam Berdasarkan Usia. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Responden pedagang pengecer yang membeli telur ayam pada pedagang menengah 

sebagian besar berusia 20-30 tahun sebanyak 4 orang atau 40%. Prosentase yang rendah 

adalah 31-40 tahun dan 41-50 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase yang sama yaitu 

30% (sepeti terlihat pada lampiran 1). Prosentase paling banyak dalam katekogi ini adalah 

pedagang kecil yang berusia 20-30 tahun atau 40% (seperti yang terlihat pada gambar 10). 

Usia seseorang menentukan keberhasilan dalam menjalankan usaha perdaganagan, namun 

faktor ini hanya relatif kecil. Dunia perdagangan memerlukan keterampilan yang baik dalam 

menghitung dan mengatur setrategi dalam menjual barang dagangannya, sehingga dalam 

kriteria usia, duina perdagangan memerlukan usia yang produktif dalam menjadikan 

usahanya semakin berangsur membaik, sebab usia produktif seseorang telah memiliki banyak 

pengalaman dan keterampilan yang diperoleh dari lama waktu menjalankan usahanya. Usia 

yang dianggap kurang produktif adalah 65 tahun ke atas, sedangkan yang termasuk usia 

produktif adalah 15-64 tahun (Badan Pusat Statistik, 2014). Usia produktif merupakan usia 

dimana seseorang dapat mengoptimalkan segala hal yang mempengaruhi persepsi seperti 

pengalaman, proses belajar dan pengetahuan. sesuai dengan pendapat Swastha (2000) 

menjelaskan bahawa tingkat produktifitas kerja seseorang akan mengalami peningkatan 

sesuai dengan pertambahan umur, kemudian akan menurun kembali menjelang usia tua. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa 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. 

 

4.2.4.2 Karakteristik Responden Pedagang Pengecer Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pedagang pengecer telur ayam di Kabupaten Blitar mayoritas berjenis kelamin 

perempuan. Gambar 11 merupakan penjabaran prosentase jenis kelamin pedagang pengecer 

dalam bentuk diagram. 
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Gambar 12. Karakteristik Pedagang pengecer Telur Ayam Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Prosentase jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pedagang pengecer adalah 

mayoritas  perempuan sebanyak 8 orang atau 62% dan pedagang pengecer yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 2 orang atau 38% (seperti yang terlihat pada lampiran 1). 

Prosentase jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pada pedagang pengecer lebih besar 

pedagang pengecer perempuan yaitu sebanyak 8 orang atau 62% (seperti terlihat pada gambar 

11). sebab pada pedagang pengecer ini seseorang tidak hanya melakukan penjualan dan 

pembelian hanya pada telur ayam saja, namun juga menjual berbagai macam kebutuhan 

pokok, sehingga pedagang pengecer yang berjenis kelamin perempuan juga memiliki 

pengetahuan dan keterampilan seputar harga-harga kebutuhan pokok. karena munculnya 

kaum perempuan pada pedagang pengecer ini juga sama-sama memenuhi kebutuhan biaya 

dari hasil penjualan kebutuhan pokok  yang juga termasuk penjualan telur ayam. 

 

4.2.4.3 Karakteristik Responden Pedagang Pengecer Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Akhir 

Tingkat pendidikan akhir seseorang akan mempengaruhi cara berfikir, semakin tinggi 

tingkat pendidikannya maka akan menambah wawasan semakin luas. Gambar 12 merupakan 

penjabaran prosentase tingkat pendidikan terakhir pedagang pengecer dalam bentuk diagram. 

 
Gambar 13. Karakteristik Pedagang pengecer Telur Ayam Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Akhir. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Responden pedagang pengecer sebagian besar tamatan SMP yaitu sebanyak 5 orang 

atau 50%, tamatan SMA yaitu sebanyak 3 orang atau 30% dan yang memiliki tamatan SD 

sebanyak 2 orang atau 20% (seperti terlihat pada lampiran 1) prosentase yang paing banyak 

pada kategori ini adalah pada pendidikan di tingkat SMP sebanyak 5 orang atau 50% (seperti 

yang terlihat pada gambar 12). sebab pedagang pengecer menganggap pendidikan tingkat 
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SMP merupakan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Pendidikan diangap sebagai sarana 

untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan dianggap 

mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi. Tingkat pendidikan akhir 

menentukan keberhasilan dalam pemasaran telur ayam, dimana semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka orang tersebut akan memiliki keterampilan dan wawasan yang tinggi, 

sehingga orang tersebut akan terampil dalam memasarkan telur ayam yang akan dijualnya. 

Pedagang pengecer yang demikian akan menciptakan hal-hal baru yang dapat 

memudahkannya dalam memasarkan telur ayam, sehingga kerusakan telur akibat daya 

simpan yang cukup lama karena pedagang yang kurang terampil tidak akan terjadi. Fuad dan 

Nurlela (2001) menjelaskan bahwa pendidikan formal yang minimal telah ditempuh, dapat 

diperkirakan tingkat dan jenis pengetahuan yang dimiliki untuk dicocokan dengan kebutuhan 

organisasi yang bersangkutan. Masalah yang sering terjadi adalah sertifikasi seseorang tidak 

merupakan jaminan penuh bahwa ia memiliki pengetahuan yang sesuai dengan tingkat 

pendidikannya. Prosentasi paling banyak pada kategori ini adalah tingkat pendidikan akhir 

SMP disebabkan pedagang pengecer menganggap SMP merupakan tingkat pendidikan yang 

paling tinggi. sesuai dengan Schiffman (2007) menjelaskan bahwa Pendidikan dianggap 

sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan 

dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi. 

 

4.2.4.4 Karakteristik Responden Pedagang Pengecer Berdasarkan Lama Usaha 

Lama usaha mempengaruhi pengalaman usaha. Semakin lama seseorang dalam 

menjalankan usahanya maka pengalaman usaha yang didapat akan semakin banyak. Gambar 

13 merupakan penjambaran prosentase lama usaha yang dijalankan oleh pedagang pengecer 

dalam bentuk diagram. 

 
Gambar 14. Karakteristik Pedagang pengecer Telur Ayam Berdasarkan Lama Usaha. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Responden pedagang pengecer sebagian besar pengalaman usaha berkisar antara 5-10 

tahun sebanyak 5 orang atau 50%, dan responden pedagang pengecer yang memiliki 

pengalaman usaha berkisar antara 1-5 tahun sebanyak 4 orang atau 40%, dan yang paling 

rendah pengalaman usaha berkisar antara 10-15 tahun sebanyak 1 orang atau 10% (seperti 

yang terlihat pada lampiran 1). Prosentase paling banyak pada kategori ini adalah lama usaha 

6-10 tahun sebanyak 5 orang atau 50% (seperti terlihat pada gambar 13). Karena pedagang 

pengecer tersebut masih baru menjadikan pedagang sebagai pekerjaan yang ditekuninya, 

adanya pengalaman usaha menjadikan tolak ukur pedagang dalam melakukan kegiatan 

pemasaran berdasarkan pengalaman yang didapatkan agar kinerja dari pemasaran menjadi 
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lebih baik dari hasil yang sebelumnya. Nitisemito dan Burhan (2004) menyatakan bahwa 

pengalaman kerja seseorang dapat dilihat dari lamanya seseorang tersebut mengeluti usaha 

yang sedang dijalaninya. Lama usaha menentukan pengalaman yang didapatkan oleh 

pedagang pengecer, semakin lama usaha yang dijalankan oleh pedagang kecil maka semakin 

banyak pengalaman yang didapatkan oleh pedagang pengecer selama menjalani usahanya. 

 

4.2.5 Responden Konsumen Telur Ayam 

Konsumen produk telur ayam yang dijadikan responden sebanyak 10 orang. Jenis 

kelamin konsumen laki-laki sebanyak 3 orang sedangkan konsumen berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 7 orang. Usia konsumen berkisar 20-50 tahun, konsumen yang membeli 

produk telur ayam memiliki tingkat pendidikan akhir SD, SMP, SMA dan Sarjana, jumlah 

pembelian telur ayam dari konsumen 10 orang 7 diantaranya pembelian telur 1-5 kg dan 6-10 

3 orang, frekuensi pembelian telur dilakukan 1-2 minggu sekali 5 orang, 1-2 bulan sekali 2 

orang dan yang membeli telur dengan frekuensi > 3 bulan yaitu 1 orang. Konsumen adalah 

lembaga pemasaran yang terakhir dan hanya melakukan transaksi pembelian tanpa 

melakukan penjualan. Jumlah responden konsumen dari penelitian ini adalah 10 orang, 

karakteristik responden konsumen diperoleh dari usia, jenis kelamin, pendidikan akhir, dan 

pendapatan perbulan adalah sebagai berikut: 

 

4.2.5.1 Karakteristik Responden Konsumen Berdasarkan Usia 

Usia konsumen akan berpengaruh pada kebutuhan hidup seseorang. Usia responden 

konsumen telur ayam di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 14 merupakan usia 

konsumen dalam bentuk diagram, dengan kriteria penggelompokan umur 20 tahun hingga 50 

tahun. 

.  

Gambar 15. Karakteristik Konsumen Telur Ayam Berdasarkan Usia. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Hasil survey menunjukkan bahwa produk telur ayam sebagian besar berusia antara 

responden konsumen telur ayam berusia antara 20-30 tahun sebanyak 5 atau 50%, Responden 

konsumen telur ayam berusia antara 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 30% dan 41-50 tahun 

sebanyak 2 orang atau 20 % (seperti terlihat pada lampiran 1). Prosentase paling banyak pada 

kategori ini yaitu pada konsumen yang berusia 20-30 tahun sebanyak 5 orang atau 50% 

(seperti terlihat pada gambar 14). karena dari keseluruhan usia konsumen masuk ke dalam 

kategori usia produktif. Usia mempengaruhi konsumen dalam membeli produk telur ayam 

karena diusia produktif seseorang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, pekerjaan 

yang melelahkan akan memudahkan asupan gizi yang baik bagi tubuh usia 20-30 tahun 

50% 

30% 

20% 
20-30 tahun

31-40 tahun

41-50 tahun



37 
 

banyak mengkonsumsi telur ayam karena di usia tersebut membutuhkan gizi yang baik untuk 

memulai bekerja ataupun dalam proses belajar. 

 

4.2.5.2 Karakteristik Responden Konsumen Berdasarkan Jenis Kelamin 

Konsumen produk telur ayam di Kabupaten Blitar yang dijadikan responden sebanyak 

10 orang. Jenis kelamin konsumen laki-laki sebanyak 3 orang sedangkan konsumen berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 7 orang dapat dilihat pada Gambar 15 merupakan penjabaran 

prosentase jenis kelamin konsumen dalam bentuk diagram. 

 
Gambar 16. Karakteristik Konsumen Telur Ayam Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Data primer 2015 (diolah) 

 

Hasil survey menunjukkan bahwa konsumen produk telur ayam adalah perempuan 

sebanyak 7 orang atau sebesar 70% sedangkan minoritas adalah laki-laki sebanyak 3 orang 

atau sebesar 30% (dapat dilihat pada lampiran 1). Posentase jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan cenderung lebih besar konsumen yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 

orang atau 70% (dapat dilihat pada gambar 15). Responden perempuan lebih mendominasi 

karena perempuan sebagai ibu rumah tangga yang memasak didapur dan produk telur ayam 

adalah salah satu produk makanan yang ekonomis dan dapat diolah menjadi makanan yang 

kaya akan gizi bagi keluarga. Sedangkan laki-laki merupakan kepala keluarga yang mencari 

uang dan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya sehingga untuk pembelian produk 

telur ayam maupun keperluan keluarga di serahkan kepada ibu rumah tangga. 

 

4.2.5.3 Karakteristik Responden Konsumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

Pendidikan akhir akan mempengaruhi pola pikir seseorang.  Konsumen produk telur 

ayam berdasarkan pendidikan akhir di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 16 

merupakan penjabaran prosentase tingkat pendidikan terakhir konsumen dalam bentuk 

diagram. 

 
Gambar 17. Karakteristik Konsumen Telur Ayam Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Akhir. 

Data primer 2015 (diolah) 
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Hasil survey menunjukkan bahwa konsumen produk telur ayam berdasarkan 

pendidikan terakhir mayoritas adalah pendidikan SMA yang berjumlah 5 orang atau 50%, 

yang menempuh pendidikan SMP sebanyak 2 orang atau 20% dan yang menempuh 

pendidikan perguruan tinggi sebanyak 3 orang atau 30% (seperti terilihat pada lampiran 1). 

Prosentase paling banyak pada kategori ini dengan pendidikan tingkat akhir SMA sebanyak 5 

orang atau 50% (seperti terlihat pada gambar 16). disebabkan pendidikan terakhir 

mempengaruhi pola fikir dalam menentukan pembelian. Pendidikan seseorang akan 

menentukan apa yang akan dikonsumsi berdasarkan pengetahuan gizi yang didapatkan, 

sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang tersebut akan lebih selektif 

dalam memiliki produk. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang 

yang disebabkan oleh pola pikir dan pengalamannya. Seseorang yang memiliki pengetahuan 

dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan memilih produk yang lebih baik dan 

berkualitas tinggi dari pada yang berpendidikan rendah. Konsumen produk telur ayam 

mayoritas adalah pendidikan SMA hal ini dikarenakan pendidikan SMA pola fikirnya lebih 

luas dari pada pendidikan dibawahnya, namun pendidikan SMA masih harus bekerja dengan 

tenaga yang banyak dibandingkan pendidikan perguruan tinggi sehingga banyak pendidikan 

SMA yang mengkonsumsi produk telur ayam sebagai pemenuhan gizi untuk hidupnya. 

 

4.2.5.4 Karakteristik Responden Konsumen Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 

Pendapatan konsumen akan mempengaruhi dalam pemilihan produk yang akan di beli. 

Konsumen produk telur ayam berdasarkan pendapatannya per bulan di Kabupaten Blitar 

dapat dilihat pada Gambar 17 merupakan penjabaran prosentase pendapatan per bulan 

konsumen dalam bentuk diagram. 

 
Gambar 18. Karakteristik Konsumen Telur Ayam Berdasarkan Pendapatan Per Bulan. 

Data primer 2015 (diolah). 

 

Hasil survey menunjukan bahwa konsumen produk telur ayam ditinjau dari pendapatan 

per bulan mayoritas adalah yang mempunyai pendapatan per bulan berkisar antara Rp 

1.500.000 – Rp 2.000.000 sebanyak 3 orang atau 30%, pendapatan per bulan berkisar antara 

Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 5 orang atau 50% dan pendapatan per bulan di atas > 

Rp 3.500.000 sebanyak 2 oarang atau 20% (seperti terlihat pada lampiran 1). Prosentase 

paling banyak pada kategori ini dengan pendapatan per bulan dan penghasilan per bulan 

berkisar antara Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 5 orang atau 50% (seperti terlihat 

pada gambar 17). Tingkat pendidikan erat dengan daya beli dari konsumen, semakin tinggi 

tingkat pendapatan seseorang maka daya pembeliannya akan semakin tinggi. Kotler (2002) 

menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya, dalam hal 
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ini pemasar harus bisa mengidentifikasi kelompok profesi yang memiliki kekuatan di atas 

rata-rata produk telur ayam dan perusahaan harus bisa mengklasifikasikan produknya sesuai 

kelompok profesi. 

 

4.3. Pemasaran Telur Ayam  

Berdasarkan penelitian dipeternakan “UD. Buah Abadi” pemasaran telur ayam hanya 

dipasarkan pada 3 kota seperti Kediri, Bandung dan Blitar. Proses pemasarannya yaitu 

melalui pedagang besar untuk di pasarkan ke luar kota dan melalui pedagang menengah 

untuk dipasarkan di dalam kota. Harga pasar pada saat sampai ke konsumen akhir dengan 

harga ± Rp. 17.000.- sampai Rp. 19.000,- dari pedagan 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 dihadapkan 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 yang dilakukan pedagang besar, pedagang menengah dan 

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 

langsung kepada pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang pengecer yang 

dilakukan oleh peternak dengan sistem berat total, tidak ada grading telur dari peternak. Cara 

pemasaran yang dilakukan peternak yaitu dengan media komunikasi telepon ke pedagang 

besar, pedagang menengah dan pedagang pengecer yang sudah menjadi langganannya untuk 

mendatangi langsung ke peternakan. 

 

4.4. Fungsi Pemasaran Telur Ayam 

Pemasaran telur yang dilakukan oleh produsen biasanya menggunakan berbagai 

lembaga pemasaran agar produk telur ayam 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 lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran telur ayam. 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 4 yaitu 

permodalan, penanggulangan, resiko dan informasi pasar. Pembiayaan dilakukan oleh 

pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang pengecer. Pembiayaan yang dilakukan 

oleh pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang pengecer adalah biaya dalam 

pembelian telur ayam dan biaya yang digunakan dalam proses pemasaran (transportasi, 
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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 pada peternakan “UD. Buah Abadi” di jelaskan 

sebagai berikut. 

 

4.4.1 Fungsi Pemasaran Peternak (Produsen) Telur Ayam 

Peternak ayam petelur pada umumnya menjual telur pada pedagang besar dengan cara 

pedagang besar mendatangai kelokasi produksi untuk membeli telur dengan harga yang 

sudah disepakati. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh peternak ayam petelur adalah 

penggudangan dan penyimpanan telur ayam sampai pedagang besar mengambil jumlah telur 

yang didinginkan, untuk trasportasi hanya terkadang saja peternak yang mengantarkan telur 

ayam kepedagang besar, umunnya pedagang besar yang mengambil telur ayam ke lokasi 

produsen. Fungsi pemasaran dengan fasilitas terdiri dari informasi pasar yang artinya 

peternak harus mengetahui informasi mengenai naik turunnya harga telur ayam yang ada 

dipasaran, kemudian produsen juga menanggung resiko kerusakan telur yang terjadi karena 

daya simpan yang terlalu lama atau masalah lain yang dapat menyebabkan telur menjadi 

rusak. 

 

4.4.2 Fungsi Pemasaran Pedangang Besar Telur Ayam 

Fungsi pemasaran yang dilakukan pedagang besar adalah fungsi pertukaran yang 

mencakup pembelian dan penjualan. Pembelian telur ayam yang dilakukan pedagang besar 

dengan langsung mendatangi produsen dengan jumlah rata-rata pengambilan per bulan 

16.600 kg untuk pedagang besar yang memasarkan telur. (pedagang besar A) jumlah 

pembelian 16.400 kg, dengan harga pembelian Rp. 16.000,-/kg. Penjualan dilakukan dengan 

menjual telur dengan harga Rp. 17.200,-/kg. Jumlah pembelian (pedagang besar B) per bulan 

sebesar 17.200 kg untuk harga penjualan sebesar Rp. 17.300,-/kg. Jumlah pembelian 

(pedagang besar C) per bulan sebesar 16.200 kg dan untuk harga penjualan sebesar Rp. 

17.750,-/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 

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. Informasi pasar digunakan 

untuk mengetahui minimal naik turunnya harga telur ayam yang berlaku pada hari tersebut. 

Cara pembayaran pedagang besar kepada peternak ayam ada dua cara yaitu secara tunai dan 

kredit. 
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4.4.3 Fungsi Pemasaran Pedagang Menengah Telur Ayam 

Pedagang menengah memiliki fungsi pemasaran antara fungsi pertukaran yang 

mencangkup pembelian dan penjualan. Pembelian telur ayam dilakukan pedagang menegah 

langsung dari pedagang besar A dengan jumlah rata-rata pembelian per bulan 8.833 kg 

dengan harga pembelian Rp. 17.200/kg, dan jumlah pembelian pedagang menengah dari 

pedagang besar B rata-rata sebesar 8.500 kg dengan harga pembelian Rp. 17.300,-/kg. selain 

fungsi pembelian pertukaran pedagang menengah adalah melakukan kegiatan rutin penjualan 

telur ayam. Fungsi penjualan berupa fisik yang dilakukan oleh pedagang menengah adalah 

trasportasi, artinya pedagang menengah melakukan pengiriman telur ke toko-toko dengan 

alasan tertentu untuk mendapatkan biaya tambahan pada saat proses pemasaran telur ayam. 

Fungsi pemasaran berupa fisik yang dilakukan oleh pedagang menengah adalah transportasi, 

artinya pedagang menengah melakukan pengiriman telur kepada pedagang pengecer dengan 

alasan tertentu untuk mendapatkan biaya tambahaan pada saat proses pemasaran telur ayam. 

Grading telur tidak dilakukan oleh pedangang menengah sebab sasaran yang dituju adalah 

konsumen akhir. Fungsi pemasaran berupa fasilitas adalah penanggungan resiko ini antara 

pedagang menengah kepada konsumen harus memiliki sebuah perjanjian sebelum melakukan 

kegiatan jual beli atau kegiatan pemasaran, selanjutnya adalah informasi pasar yang artinya 

pedangan menengah harus mengetahui minimal naik turunya harga telur ayam yang berlaku 

pada saat itu. 

 

4.4.4 Fungsi Pemasaran Pedagang Pengecer Telur Ayam 

Pedagang pengecer memiliki fungsi pemasaran antara lain fungsi pertukaran yang 

mencakup pembelian dan penjualan. Pembelian telur ayam dilakukan pedagang pengecer 

langsung dari pedagang menengah dengan jumlah rata-rata 1.310 kg dengan harga pembelian 

Rp. 18.350/kg selain pembelian, fungsi pertukaran pedagang pengecer adalah melakukan 

kegiatan sampingan, namun rutin penjualan telur ayam. Pekerjaan sebagai pedagang pengecer 

dikatakan penjualan sampingan, dikarenakan pada pedagang pengecer tidak hanya menjual 

telur ayam saja melainkan kebutuhan pokok yang lainnya, sehingga pendapatan yang 

diterima tidak hanya berasal dari keuntungan penjualan telur ayam. Penjualan dilakukan oleh 

pedagang pengecer ke konsumen akhir dengan harga Rp. 19.300,-/kg. Greding telur tidak 

dilakukan oleh pedagang pengecer, sebab sasaran yang dituju adalah konsumen akhir. Fungsi 

pemasaran berupa fasilitas penanggungan resiko, apabila konsumen akhir membeli dalam 

jumlah banyak dan terjadi kerusakan telur ini antara pedagang pengecer dengan konsumen 

harus memiliki sebuah perjanjian sebelum melaksanakan kegiatan pemasaran, selanjutnya 

adalah informasi pasar yang artinya pedagang pengecer harus mengetahui minimal naik 

turunya harga telur ayam yang berlaku pada saat itu. 

 

4.4.5 Fungsi Konsumen Telur Ayam 

Fungsi konsumen dalam pemasaran yaitu untuk melakukan pembelian dan 

memanfaatkan produk telur ayam yang dibelinya sesuai dengan kebutuhan. Pembelian 

produk telur ayam konsumen dari pedagang menengah maupun pedagang pengecer dalam 

bentuk pembelian per kg. Fungsi fisik yang dilakukan oleh konsumen adalah transportasi 

yang digunakan untuk mendatangi tempat penjual telur ayam guna untuk membeli produk 

telur ayam. Resiko yang ditanggung oleh konsumen adalah bila konsumen mendapatkan telur 
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ayam dengan harga mahal dan kualitasnya rendah atau dapat juga produk telur ada yang retak 

saat perjalanan pulang bukan tanggung jawab pedagang menengah maupun pedagang 

pengecer. Penanggungan resiko ini antara pedagang menengah maupun pedagang pengecer 

kepada konsumen harus memiliki sebuah perjanjian sebelum melakukan kegiatan jual beli 

atau kegiatan pemasaran, selanjutnya adalah informasi pasar yang artinya pedangan 

menengah atau pedagang pengecer harus mengetahui minimal naik turunya harga telur ayam 

yang berlaku pada saat itu. Informasi pasar yang dibutuhkan konsumen untuk mengetahui 

produk telur ayam yang ada dipasaran. 

 

4.5 Analisis Lembaga Pemasaran 

Sudiyono (2001) menjelaskan bahwa lembaga pemasaran sebagai badan usaha atau 

individu yang menyelengarakan pemasaran, menyelengarakan jasa dan komoditi dari 

produsen ke konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu 

lain. hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (2002) yang menjelaskan bahwa lembaga 

pemasaran timbul karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi yang 

sesuai waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini 

adalah menjalankan fungsi-fungi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen 

semaksimal mungkin. Konsumen memberi balas jasa kepada lembaga pemasaran ini berupa 

margin pemasara. Lembaga pemasaran merupakan pelaku yang melaksanakan fungsi 

pemasaran yang terkait pemasaran telur ayam sebagaimana pelaku tersebut memiliki peran 

antara lain: 

 

4.5.1 Peternak (Produsen) “UD. Buah Abadi” 

Produsen atau peternak ini yang menyediakan telur ayam. Peternak dalam lembaga 

pemasaran mempunyai fungsi sebagai produsen yang memproduksi barang berupa telur ayam 

yang dijual kepada konsumen, namun selama proses penjualan atau pemasaran berlangsung, 

produsen membutuhkan peranan lembaga-lembaga lain dalam memasarkan telur ayam agar 

sampai ketangan konsumen akhir. Lembaga pemasaran yang terlalu panjang yang ikut dalam 

proses pemasaran telur ayam secara otomatis biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-

masing lembaga akan bertambah. 

 

4.5.2 Pedagang Besar Telur Ayam 

Pedagang besar adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang 

dagangang dari tangan pertama atau  produsen secara langsung. Pedagang besar dalam 

lembaga pemasaran mempunyai peran sebagai pengepul sekaligus sebagai perantara penyalur 

dari produsen ke konsumen akhir, dikatakan sebagai pedagang besar karena mempunyai 

modal yang besar, dan berkaitan dalam pembelian telur ayam dalam jumlah yang besar dan 

memiliki penyalur. Pemasaran yang dilakukan oleh pedagang besar dilakukan dengan 

penjualan telur ayam per kg. Sistem yang dilakukan oleh pedagang besar dalam proses 

pemasarannya adalah dengan cara mendekatkan barang yang dikirim dari produsen kepada 

konsumen akhir. Keberadaan pedagang besar sangat membantu produsen dalam menyalurkan 

barang kepada konsumen akhir, namun dalam proses penyaluran barang ini terdapat 

keungulan dan kekurangan yang didapat karena adanya pedagang besar adalah nilai margin 

pemasaran yang menjadi tinggi. 
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4.5.3 Pedagang Menengah Telur Ayam 

Peran dari pedangang menengah adalah sebagai penyalur dari pedangang besar ke 

pedangang pengecer bahkan juga konsumen akhir. Pemasaran yang dilakukan oleh pedagang 

menengah ke konsumen akhir adalah dalam bentuk satuan kg. Adanya pedagang menengah 

juga memudahkan produsen dalam menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen akhir. 

Maka nilai margin pemasaran terus bertamah, kemudian pedagang menengah akan 

mengalami kerugian apabila telur yang disimpan terlalu lama, sebab banyaknya lembaga 

yang menyalurkan barang kepada pedagang menengah, sehingga telur banyak mengalami 

kerusakan. 

 

4.5.4 Pedagang Pengecer Telur Ayam 

Pedagang pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke 

tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Pedagang pengecer 

menjual telur ayam dalam bentuk ecer, namun tidak sedikit pedagang pengecer yang 

melayani pembelian telur ayam dalam jumlah banyak yang dihitung setiap kilogram. 

Hambatan yang sering diterima oleh pedagang pengecer adalah telur yang diterima dari 

lembaga lain sudah tersimpan dalam jangka waktu lama, sehingga telur banyak yang 

mengalami kerusakan. 

 

4.5.5 Konsumen Telur Ayam 

Konsumen adalah lembaga pemasaran yang paling akhir. Konsumen berperan dalam 

proses pembelian dan tanpa melakukan transaksi penjualan. Konsumen adalah target dari 

semua lembaga pemasaran akan  melakukan evaluasi agar pemasaran yang dilakukan 

menjadi lebih baik. Konsumen melakukan transaksi pembelian yang nantinya hasil transaksi 

itu akan menjadi income bagi lembaga-lembaga pemasaran yang lainnya, sedangkan 

keuntungan yang diperoleh dari konsumen adalah dapat memanfaatkan produk telur ayam 

yang dibelinya sesuai dengan apa yang diinginkannya. 

 

4.6. Saluran Pemasaran Telur Ayam 

 Saluran pemasaran merupakan suatu jalur distribusi yang harus dilalui oleh arus 

barang dari produsen sampai ke konsumen akhir. Tipe saluran dapat berbentuk sederhana dan 

dapat pula rumit. Tergantung dari jenis barang, lembaga pemasaran dan sistem pemasaran 

yang ada. 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 pemasaran 

yang terlibat. Saluran pemasaran peternakan telur ayam “UD. Buah Abadi” memiliki 4 rantai 

pemasaran yang terdiri dari: 

1. Produsen (peternak) – pedagang roti. 
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2. Produsen (peternak) – pedagang besar (A)– pedagang menengah – pedagang 

pengecer – konsumen. 

3. Produsen (peternak) – pedagang besar (B) – pedagang menengah – konsumen akhir. 

4. Produsen (peternak) – pedagang besar (C) – Agen luar kota. 

Saluran pemasaran pertama terdiri dari peternak (produsen) langsung ke Pedagang Roti, 

saluran pemasaran kedua peternak (produsen), pedagang besar A, pedagang menengah, 

pedagang pengecer hingga konsumen akhir. Saluran pemasaran ketiga terdiri dari peternak 

(produsen), pedagang besar B, pedagang menengah hingga konsumen akhir. Saluran 

pemasaran keempat terdiri dari peternak (produsen), pedagang besar C, hingga agen luar 

kota. Saluran distribusi diperlukan oleh setiap perusahaan, 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 “UD. Buah Abadi” adalah pedagang besar (pengepul 

sekaligus sebagai perantara dari produsen ke konsumen akhir), pedagang menengah (sebagai 

penyalur dari pedagang besar ke pedagang pengecer maupun konsumen akhir), pedagang 

pengecer (sebagai penyalur dari pedagang menengah ke konsumen akhir). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk harga jual telur ayam dari peternak 

seharga Rp. 16.400.-/kg per 24 Mei 2015, dengan prosentase pembelian pedagang besar rata-

rata sebesar 63,24%. Harga tersebut adalah harga yang dijual kepada pedagang besar. 

Pedagang besar A menjual kembali dengan harga Rp. 17.200.-/kg ke pedagang menengah 

dan pedagang menengah menjual ke pedagang pengecer dengan harga Rp. 18.350,-/kg 

kemudian pedagang kecil menjual ke pada konsumen akhir Rp. 19.300,-/kg. Pedagang besar 

B menjual kembali dengan harga Rp. 17.300.-/kg ke pedagang menengah sampai ke 

konsumen akhir dengan harga 18.300,-/kg. Pedagang besar C menjual kembali dengan harga 

Rp. 18.000,-/kg. Pedagang besar A melakukan pembelian telur ayam dari peternak dalam 

jumlah 16.400 kg per bulan dan Pedagang besar B melakukan pembelian telur ayam dari 

peternak dalam jumlah 17.200 kg per bulan, sedangkan pedagang besar C melakukan 

pembelian telur ayam dari peternak dalam jumlah 16.200 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 I 

Saluran pemasaran I adalah saluran pemasaran yang tidak melibatkan lembaga 

pemasaran. Saluran pemasaran pola ini sering disebut dengan saluran distribusi pendek atau 

langsung yang meliputi: 

 

 

Gambar 19. Saluran Pemasaran I 

 

Saluran pemasaran I merupakan saluran pemasaran yang tidak memiliki margin 

pemasaran, karena pada pola ini saluran pemasaran dari produsen langsung kepada pedagang 

Produsen (Peternak)       Pedagang Roti. 
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roti tanpa bantuan dari lembaga pemasaran lain. Produsen menjual telur retak kepada 

pedagang roti dengan harga Rp. 12.000/kg, dengan jumlah pembelian per bulannya 234 kg 

dan untuk jumlah pembelian per harinya 5-10 kg dalam 1 harinya. 

 

4.6.2 Saluran Pemasaran II 

Saluran pemasaran II adalah saluran pemasaran yang melibatkan keseluruhan lembaga 

mulai dari produsen hingga konsumen akhir, biasanya saluran pemasaran II sering disebut 

dengan saluran distribusi panjang yaitu: 

 

 

 

Gambar 20. Saluran Pemasaran II 

 

Kekurang dari saluran pemasaran II adalah semakin panjang saluran pemasaran maka 

margin pemasaran akan semakin besar, sebaliknya semakin pendek saluran distribusi maka 

margin pemasaran akan semakin pengecer atau berkurang. Kelebihan saluran pemasaran II 

adalah produsen biasanya menggunakan saluran distribusi panjang karena produk yang 

dihasilkan kurang dapat memenuhi permintaan pasar atau konsumen yang lebih luas dan 

pengguasaan pasar (seperti yang terlihat pada gambar 19). Produsen menjual telur kepada 

pedagang besar A dengan harga Rp. 16.000,-/kg. dengan pembelian telur 16.400 kg per 

pengangkutan/pembelian, kemudian dari harga tersebut dijual kembali kepada pedagang 

menengah dengan harga Rp. 17.200,-/kg dengan pembelian per pengangkutan 8.833 kg. 

kemudian pedagang menengah menjual kembali telur ayam kepada pedagang pengecer 

dengan harga Rp. 18.350,-/kg dengan pembelian dari pedagang menegah sebanyak 1.301 kg 

per pengangkutan, selanjutnya pedagang pengecer menjual telur ayam kepada konsumen 

akhir dengan harga Rp. 19.300,-/kg. Margin pemasaran pada saluran II adalah Rp. 3.300,-. 

(seperti dapat dilihat pada gambar 21). 

 

   Rp. 16.000,-/kg 

 36,36% 

 

           Rp. 17.200,-kg 

 34,85% 

     

 

    Rp. 18.350,-/kg 

 28,79% 

 Rp. 19.300,-kg   

 100% 

    

 

Gambar 21. Saluran distribusi pemasaran telur ayam II. 

 = % margin 

Produsen (Peternak)       pedagang besar A      pedagang menegah    pedagang pengecer 

konsumen akhir. 

Peternak (produsen) 

telur ayam 

Pedagang 

Besar A 

Pedagang 

menengah 

Pedagang 

 kecil 

Konsumen akhir 
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4.6.3 Saluran Pemasaran III 

Saluran pemasaran III ini merupakan saluran pemasaran yang melibatkan hampir 

keseluruhan lembaga pemasaran mulai dari produsen hingga konsumen akhir, biasanya 

saluran pemasaran III sering disebut dengan saluran distribusi sedang yaitu: 

 

 

Gambar 22. Saluran pemasaran III. 

 

Kekurangan III masih banyak menggunakan fungsi lembaga pemasaran sehingga 

keuntungan yang didapatkan tidak terlalu besar, sedangkan kelebihannya biaya pemasaran 

yang dikeluarkan tidak terlalu besar (seperti yang terlihat pada gambar 21). Produsen menjual 

telur ayam kepada pedagang besar dangan harga Rp. 16.200 /kg per pengangkutan/ 

pembelian, dengan jumlah pembelian telur 17.200 kg. Kemudian dari harga tersebut 

pedagang besar menjual kembali kepada pedagang menegah dengan harga Rp. 17.300/kg, 

dengan pembelian 8.500 kg per pengangkutan, lalu pedagang menengah menjual kembali 

kepada konsumen akhir dengan harga Rp 18.300/kg. Margin pemasaran pada saluran ini 

adalah Rp. 2.100,-. Margin pada saluran pemasaran III melibatkan dua lembaga dengan 

pendistribusinya antara lain pedagang besar dan pedagang menengah (seperti terlihat pada 

gambar 23). 

 

    Rp. 16.200,-/kg 

 

 52,38% 

      

          Rp 17.300,-kg 

 47,62% 

 

    Rp. 18.300,-/kg 

 

 100% 

Gambar 23. Saluran distribusi pemasaran telur ayam III. 

 = % margin 

 

4.6.4 Saluran Pemasaran IV 

Saluran pemasaran IV adalah saluran pemasaran yang melibatkan lembaga pemasaran. 

Saluran pemasaran pola ini sering disebut dengan saluran distribusi sedang yang meliputi: 

 

 

Gambar 24. Saluran Pemasaran IV 

 

Saluran pemasaran IV melibatkan banyak lembaga pemasaran karena penjualan dari 

pedagang besar langsung ke luar kota, setelah agen luar kota masih banyak lembaga-lembaga 

Produsen (Peternak)       Pedagang Besar B        Pedagang Menengah      Komsumen Akhir. 

Peternak (responden) 

telur ayam 
Pedagang besar B 

Pedagang 

menengah 
Konsumen 

akhir 

Produsen (Peternak)       Pedagang Besar C       Agen Luar Kota. 
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lain dalam saluran pemasaran telur ayam untuk sampai ke konsumen akhir, namun peneliti 

hanya membahas sampai di agen luar kota saja. 

Proses pemasaran dimulai dengan adanya pembelian telur ayam dari peternak oleh 

pedagang besar C. Telur ayam yang dibeli pedagang besar C kemudian di kirim ke agen luar 

kota. Telur ayam yang di jual pedagang besar C sebayak 16.200 kg telur ayam per 

pengangkutan dengan harga beli Rp. 16.400.-/kg telur ayam. pedagang besar C menjual 

kembali kepada agen luar kota degan harga Rp. 17.750,-/kg. Margin pemasaran pada saluran 

ini adalah Rp. 1.350,-. Margin pada saluran ini kecil karena hanya di hitung sampai penjualan 

di agen luar kota. Saluran pemasaran telur ayam “UD. Buah Abadi” dapat dilihat pada 

Gambar 25. 

 

    Rp. 16.400,-/kg 

 71,05% 

 

            Rp 17.750,-kg 

 100% 

 

 

Gambar 25. Saluran distribusi pemasaran telur ayam VI. 

 = % margin. 

 

4.7 Analisis Margin Pemasaran Telur Ayam  

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 peternak. 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). 

 

4.8 Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Petelur “UD. Buah Abadi”  

Responden peternak memasarkan telur ayam ke pedagang besar. 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, sewa tanah dan lain-lain. Biaya tidak tetap meliputi biaya pakan, 

penyusutan ternak, biaya vaksin, obat, desinfektan dan listrik. Penerimaan peternak berasal 

dari penjualan telur. Harga telur ayam utuh pada tanggal 24 mei yaitu Rp. 16.400,-/kg, dan 

harga telur ayam retak Rp. 12.000/kg. Laporan rugi laba peternak dapat dilihat pada Tabel 1. 

Peternak (responden) 

telur ayam 

Pedagang besar C 

Agen Luar kota 
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Tabel 1. Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Petelur “UD. Buah Abadi” 

No. Keterangan (Rp/Bulan) (Rp/ekor) % 

1. Penerimaan    

 1. Telur Utuh (103.349 kg) 1.694.923.600 24.666 99,22 

 2. Telur Retak (1.101 kg) 13.212.000 192 0,77 

 Total Penerimaan 1.707.055.600 24.858 100 

2. Biaya Tetap    

 Sewa tanah 2.500.000 36,38 6,99 

 Penyusutan Kandang 525.000 7,64 1,46 

 Penyusutan tempat pakan 39.667 0,58 0,11 

 Penyusutan tempat minum 231.770 3,37 0,65 

 Penyusutan Gudang pakan  375.000 5,46 1,05 

 Penyusutan Mesin penggiling bijian 75.000 1,09 0,21 

 Penyusutan Mixser pakan 112.500 1,64 0,31 

 Penyusutan Timbangan 8.750 0,13 0,02 

 Penyusutan Kendaraan  375.000 5,46 1,05 

 Gaji tenaga kerja 31.000.000 451,15 86,73 

 Pajak PBB 500.000 7,28 1,39 

 Total Biaya Tetap 35.742.687 520,16 100 

3. Biaya Tidak Tetap      

 Pakan  845.317.500 12.301 86,72 

 Penyusutan Ternak 115.564.454 1.681 11,86 

 Vaksin, obat dan desinvektan 8.830.500 128 0,91 

 Listrik dan telepon 3.000.000 43,66 0,31 

 Bahan pakar (BBM) 2.000.000 29,12 0,21 

 Total biaya tidak tetap 974.712.454 14.185 100 

 Total biaya produksi 1.010.455.141 14.705 100 

4. KEUNTUNGAN 697.680.459 10.153 100 

5. R/C 1,6   

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 Penerimaan peternak tidak hanya diperoleh dari penjualan  telur saja akan tetapi dari hasil 

penjualan kotoran dan karung pakan, namun hanya moyoritas saja sebab untuk kotoran 

dan karung pakan karena harganya murah maka kotoran dan karung pakan dimanfaatkan 

untuk kebutuhan peternak sendiri dan terkadang diminta oleh warga sekitar peternakan 

sebagai pupuk dan seperti halnya kotoran sebagai pakan lele dan karung bekas sebagai 

tempat untuk hasil pertanian di sawah. 

 Penerimaan ayam afkir pada saat produksi seperti ayam sakit, produksi menurun bahkan 

sampai mati peternak memanfaatkannya sendiri sebagai pakan lele. Terkadang apabila ada 

ayam produksinya menurun peternak memberikan ke pekerja untuk dibawa pulang. 

 

Penerimaan peternak terbanyak berasal dari penjualan telur utuh sebesar 99,22% karena 

telur utuh merupakan produk utama dari peternakan ayam. Total penerimaan peternak selama 

satu bulan sebesar Rp. 1.708.135.600,-. Biaya variabel tertinggi dari biaya pakan sebesar  
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86,72% 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. Sudiyono (2001) menyatakan bahwa proporsi biaya pakan pada usaha ternak adalah 

60% sampai dengan 80%. Biaya variabel terkecil adalah biaya BBM sebesar 0,21% 

dikarenakan penggunaan kendaraan hanya untuk mengangkut pakan ke kandang. Biaya tetap 

terbesar dari tenaga kerja sebesar 86,73% dan terkecil berasal dari penyusutan timbangan 

sebesar 0,02%. Total biaya produksi yang dikeluarkan peternak selama satu bulan sebesar 

Rp. 1.010.455.141,- sehingga pendapatan yang didapatkan peternak sebelum pemasaran 

sebesar Rp. 697.680.459,-. R/C 1,6 artinya bahwa untuk nilai R/C lebih dari 1 maka usaha 

tersebut dinyatakan menguntungkan atau layak untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 

4.8.1 Analisis Biaya Pemasaran, Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share 

Harga, Share Biaya, Share Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran 

Pemasaran II 

 

4.8.1.1 Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Petelur Saluran Pemasaran II 

Responden peternak memasarkan telur ayam ke pedagang besar A. Peternak ayam 

saluran pemasaran II dalam pemasaran telur ayam 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, obat, desinfektan dan listrik. Penerimaan peternak berasal dari penjualan 

telur. Pendapatan peternak sebelum biaya pemasaran dapat dilihat dari pengurangan 

penerimaan dengan biaya produksi. Pemasaran telur ayam oleh peternak membutuhkan biaya 

pemasaran meliputi pembelian pulsa, penyusutan eggtray dan penyusutan timbangan. 

Pendapatan setelah pemasaran dapat dilihat dengan pengurangan pendapatan dengan biaya 

pemasaran. Laporan rugi laba peternak dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Petelur Saluran Pemasaran II 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan 

  

 

1. Penjualan telur utuh (16.400 kg) 262.400.000 16.000 100 

Total penerimaan 262.400.000 16.000 100 

II. Biaya produksi 

  

 

A. Biaya variabel 

  

 

1. Biaya pakan 129.150.000 8.072 77,99 

2. Penyusutan ternak 24.600.000 1.538 14,85 

3. Biaya vaksin, obat dan desinfektan 8.830.500 552 5,33 

4. Air dan Listrik 3.000.000 188 1,81 

Total biaya variabel 165.580.500 10.349 100 

B. biaya tetap 

  

 

1. Tenaga kerja 31.000.000 1.938 15,47 

2. Penyusutan tempat pakan 39.667 2 0,01 

3. Penyusutan tempat minum 231.770 14 0,11 

4. Penyusutan kandang 525.000 33 0,26 

5. PBB 500.000 31 0,25 

6. Sewa tanah 2.500.000 156 1,25 

Total biaya tetap  34.796.437 2.175 17,37 

Total biaya produksi 200.376.937 12.524 100 

III. Biaya pemasaran 

  

 

1. Pulsa 100.000 6,25 45,27 

2. Penyusutan eggtray 112.125 7 50,76 

3. Penyusutan timbangan 8.750 0,55 3,96 

Total biaya pemasaran 220.875 13,80 100 

IV. Pendapatan sebelum biaya pemasaran 62.023.063 3.476 100 

V. Pendapatan setelah biaya pemasaran 61.802.188 3.463 100 

Sumber: Data primer diolah (2015) 

 Penerimaan saluran pemasaran II adalah penerimaan peternak dari penjualan telur utuh 

saja karena penerimaan 16.400kg telur adalah jumlah pembelian telur utuh dari pedagang 

besar A dengan harga jual Rp.16.000,- harga ditingkat peternak (FGP) adalah Rp.12.218,- 

sebelum dimasukkannya biaya transportasi kedalam harga jual perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

 

Penerimaan peternak terbanyak berasal dari penjualan telur utuh sebesar 100% karena 

telur utuh merupakan produk utama dari peternakan ayam. Total penerimaan peternak selama 

satu bulan sebesar Rp. 262.400.000,-. Biaya variabel tertinggi dari biaya pakan sebesar  

77,99% 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 1,81% dikarenakan penggunaan 

listrik hanya berupa lampu. Biaya tetap terbesar dari tenaga kerja sebesar 15,47% dan terkecil 

berasal dari penyusutan tempat pakan sebesar 0,01%. Total biaya produksi yang dikeluarkan 
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peternak selama satu bulan sebesar Rp. 200.376.937,- sehingga pendapatan yang didapatkan 

peternak sebelum pemasaran sebesar  Rp. 62.023.063,-. Biaya pemasaran tertinggi dari 

penyusutan eggtray sebesar 50,76% dikarenakan eggtray digunakan untuk menaruh telur 

dalam pengiriman dan setiap hari dibutuhkan. pedagang besar A untuk mengambil telur ke 

peternakan langsung. Pendapatan peternak setelah pemasaran sebesar Rp. 61.802.188,- 

selama satu bulan. 

  

4.8.1.2 Laporan Rugi Laba Lembaga Pemasaran Telur Ayam Saluran Pemasaran II 

Pedagang besar dalam pemasaran telur ayam berperan sebagai lembaga pemasaran 

yang memasarkan telur melalui beberapa perantara yaitu pedagang menengah dan pedagang 

pengecer, Responden pedagang besar A yang terlibat dalam pemasaran telur ayam sebanyak 

12 orang yang meliputi pedagang menengah berjumlah 6 orang dan pedagang pengecer 

sebanyak 6 orang. 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 ke pedagang menengah, pedagang besar A 

menggunakan kendaraan pribadi dengan tujuan untuk meminimalisir resiko pengiriman 

terlambat sampai tujuan dan juga agar pengiriman cepat sampai ketangan lembaga pemasaran 

lain. 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. 

Laporan rugi laba pedagang besar A dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Laporan Rugi Laba Pedagang Besar A Saluran Pemasaran II 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur (16.400 kg) 282.080.000 17.200 100 

Total Penerimaan 282.080.000 17.200 100 

II. Biaya pemasaran    

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur 262.400.000 16.000 98,98 

2. Biaya pengiriman (BBM) 2.500.000 156,25 0,97 

3. Pulsa  150.000 9,375 0,06 

Total biaya variabel pemasaran 265.050.000 16.166 100 

B. Biaya tetap pemasaran    

1. Tenaga kerja 4.150.000 259,37 86,29 

2. Penyusutan timbangan 5.104 0,31 0,11 

3. Penyusutan eggtray 112.125 7,01 2,33 

4. Penyusutan kendaraan 354.166 22,13 7,36 

5.  Penyusutan gudang 187.500 11,71 3,89 

Total biaya tetap pemasaran 4.808.895 300,55 100 

II. Total biaya pemasaran 269.858.895 16.466 100 

III. Pendapatan pedagang besar A 12.221.105 734 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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Penerimaan pedagang besar A selama satu bulan sebesar Rp. 282.080.000,-. Biaya 

variabel tertinggi dari pembelian telur sebesar Rp. 262.400.000.- atau 98,98% dan terkecil 

dari biaya pulsa telepon sebesar Rp. 150.000,- atau 0,06%. Biaya tetap terbesar dari tenaga 

kerja sebesar Rp. 4.150.000,- atau 86,29% dan terkecil dari penyusutan timbangan sebesar 

5.104 atau 0,11% dikarenakan timbangan memiliki nilai ekonomis dan tidak habis dalam 

sekali pemasaran. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar A selama satu 

bulan sebesar Rp. 269.858.895,- sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang besar A 

selama satu bulan sebesar Rp. 12.221.105,-. 

 

Tabel 4. Laporan Laba Rugi Pedagang Menengah Saluran Pemasaran II 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur (8.833 kg) 162.085.550 18.350 100 

Total Penerimaan 162.085.550 18.350 100 

II. Biaya pemasaran    

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur 151.927.600 17.200 99,66 

2. Biaya pengiriman (BBM) 850.000 49,41 0,28 

3. Pulsa 150.000 8,7 0,05 

Total biaya variabel pemasaran 152.927.600 17.258 100 

B. Biaya tetap pemasaran    

1. Tenaga kerja 2.000.000 116,27 92,27 

2. Penyusutan timbangan 5.104 0,29 0,24 

3. Penyusutan eggtray 60.375 3,51 2,79 

4. Penyusutan kendaraan 102.083 5,93 4,71 

Total biaya tetap pemasaran 2.167.562 126,02 100 

II. Total biaya pemasaran 155.095.162 17.384 100 

III. Pendapatan pedagang menengah 6.990.388 966 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 

Penerimaan pedagang menengah selama satu bulan sebesar Rp. 162.085.550,-. Biaya 

variabel tertinggi dari pembelian telur sebesar Rp. 151.927.600.- atau 99,66% dan terkecil 

dari biaya pulsa telepon sebesar Rp. 150.000,- atau 0,05%. Biaya tetap terbesar dari tenaga 

kerja sebesar Rp. 2.000.000,- atau 92,27% dan terkecil dari penyusutan timbangan sebesar 

5.104 atau 0,24% dikarenakan timbangan memiliki nilai ekonomis dan tidak habis dalam 

sekali pemasaran. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang menengah selama satu 

bulan sebesar Rp. 155.095.162,- sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang menengah 

selama satu bulan sebesar Rp. 6.990.388,-. 
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Tabel 5. Laporan Laba Rugi Pedagang Pengecer Saluran Pemasaran Pola II 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur (1.301 kg) 25.283.000 19.300 100 

Total Penerimaan  25.283.000 19.300 100 

II. Biaya pemasaran    

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur 24.038.500 18.350 99,94 

2. Biaya pengiriman (BBM) 200.000 10,89 0,06 

Total biaya variabel pemasaran 24.238.500 18.361 100 

B. Biaya tetap pemasaran    

1. Tenaga kerja 700.000 38,15 94,09 

2. Penyusutan timbangan 3.125 0,17 0,42 

3. Penyusutan eggtray 8.062 0,44 1,08 

4. Penyusutan kendaraan 32.708 1,78 4,39 

Total biaya tetap pemasaran 743.895 40,54 100 

II. Total biaya pemasaran 24.982.395 18.401 100 

III. Pendapatan pedagang Pengecer 300.605 899 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 

Penerimaan pedagang pengecer selama satu bulan sebesar Rp. 25.283.000,-. Biaya 

variabel tertinggi dari pembelian telur sebesar Rp. 24.038.500.- atau 99,94% dan terkecil dari 

biaya BBM sebesar Rp. 200.000,- atau 0,06%. Biaya tetap terbesar dari tenaga kerja sebesar 

Rp. 700.000,- atau 94,09% dan terkecil dari penyusutan timbangan sebesar 3.125 atau 0,42% 

dikarenakan timbangan memiliki nilai ekonomis dan tidak habis dalam sekali pemasaran. 

Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang pengecer selama satu bulan sebesar Rp. 

24.982.395,- sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang pengecer selama satu bulan 

sebesar Rp. 300.605,-. 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. 

 

4.8.1.3. Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share Harga, Share Biaya, Share 

Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran Pemasaran II 

Margin pemasaran pedagang besar A, pedagang menengah dan pedagang pengecer 

diperoleh dari selisih antara harga jual telur oleh peternak dengan harga jual telur oleh 

pedagang besar A. Share biaya merupakan prosentase perbandingan antara biaya pemasaran 

dengan margin pemasaran dan share keuntungan merupakan perbandingan antara 

keuntungan dengan margin pemasaran. Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share 

Harga, Share Biaya, Share Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran Pemasaran II dapat 

dilihat pada Tabel 6 dan 7. 
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Tabel 6. Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price dan share harga Saluran Pemasaran II 

Keterangan Jumlah Margin 

Pemasaran 

(Rp) 

Presentase 

Margin 

(%) 

Mark Up 

Price 

Share harga 

(%) 

Peternak      82,90 

Harga Jual 16.000     

  1.200 56,36 6,21  

Pedagang besar A     93,02 

Harga Jual 17.200     

  1.150 34,85 5,95  

Pedagang Menengah     93,73 

Harga Jual 18.350     

  950 28,79 4,92  

Pedagang Pengecer     95,07 

Harga Jual 19.300     

Harga dikonsumen akhir 19.300     

Jumlah   3.300 100   

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 

Tabel 7. Share Biaya, Share Keuntungan dan Efisiensi Pemasaran Saluran Pemasaran II 

Keterangan  Jumlah Share Biaya 

pemasaran 

(%) 

Share 

keuntungan 

(%) 

Efisiensi 

pemasaran 

Peternak   1,82 57,13 0,76 

1. Omset 262.400.000    

2. Biaya Pemasaran 13    

3. Keuntungan 3.463    

Pedagang besar A  65,26 12,10 0,96 

1. Omset 282.080.000    

2. Biaya pemasaran 16.466    

3. Keuntungan  734    

Pedagang Menengah  25,26 15,93 0,96 

1. Omset 162.085.550    

2. Biaya pemasaran 17.384    

2. Keuntungan  966    

Pedagang Pengecer   7,14 14,83 0,87 

1. Omset 25.283.000    

2. Biaya pemasaran 18.401    

3.Keuntungan  899    

Harga dikonsumen akhir 19.300     

Total biaya pemasaran 

lembaga pemasaran 
714 

   

Total keuntungan 

lembaga pemasaran  
6.062 

   

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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Pedagang besar A membeli telur ayam dari peternak dengan harga Rp. 16.000,-/kg 

kemudian dijual dengan harga Rp. 17.200,-/kg. Margin pemasaran pedagang besar A adalah 

Rp. 1.200,-/kg dengan biaya pemasaran Rp. 16.466,-/kg. Share biaya yang dikeluarkan oleh 

pedagang besar adalah 65,26% artinya setiap penjualan telur dengan margin pemasaran Rp. 

1.200,-/kg pedagang besar A mengeluarkan biaya sebesar Rp. 466,-/kg tidak termasuk biaya 

pembelian telur. Share keuntungan dari penjualan telur ayam yang diterima pedagang besar 

adalah 12,10% artinya keuntungan yang diterima oleh pedagang besar A dari penjualan telur 

dengan margin pemasaran Rp. 1.200,-/kg pedagang besar A menerima keuntungan sebesar 

Rp. 734,-/kg. Pedagang menengah membeli telur ayam dari pedagang besar A dengan harga 

Rp. 17.200,-/kg kemudian dijual dengan harga Rp. 18.350,-/kg. Margin pemasaran pedagang 

menengah adalah Rp. 1.150,-/kg dengan biaya pemasaran Rp. 17.384,-/kg. Share biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang menengah adalah 25,77% dan pedagang menengah mengeluarkan 

biaya sebesar Rp. 184,-/kg tidak termasuk biaya pembelian telur. Share keuntungan dari 

penjualan telur ayam yang diterima pedagang menengah adalah 29,27% artinya keuntungan 

yang diterima oleh pedagang menengah dari penjualan telur dengan margin pemasaran Rp. 

1.150,-/kg pedagang menengah menerima keuntungan sebesar Rp. 966,-/kg. Pedagang 

pengecer membeli telur ayam dari pedagang menengah dengan harga Rp. 18.350,-/kg 

kemudian dijual dengan harga Rp. 19.300,-/kg. Margin pemasaran pedagang pengecer adalah 

Rp. 950,-/kg dengan biaya pemasaran Rp. 18.401,-/kg. Share biaya yang dikeluarkan oleh 

pedagang pengecer adalah 7,14% artinya setiap penjualan telur dengan margin pemasaran 

Rp. 950,-/kg pedagang pengecer mengeluarkan biaya sebesar Rp. 51,-/kg tidak termasuk 

biaya pembelian telur. Share keuntungan dari penjualan telur ayam yang diterima pedagang 

pengecer adalah 15,93% artinya keuntungan yang diterima oleh pedagang pengecer dari 

penjualan telur dengan margin pemasaran Rp. 950,-/kg pedagang pengecer menerima 

keuntungan sebesar Rp. 899,-/kg. 

Efisiensi pemasaran pedagang besar A dengan volume penjualan satu bulan sebesar 

16.400kg, pedagang menengah 8.833kg, pedagang pengecer 1.301kg per pengambilan. Total 

biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar A, menengah dan pengecer sebesar Rp. 

16.466,-, Rp. 17.384,- dan Rp. 18.401,- dan nilai produk yang di pasarkan pedagang beasar 

A, menengah dan pengecer sebesar Rp.17.200,-, Rp. 18.350,- dan Rp. 19.300,- sehingga nilai 

efisiensi pemasaran pedagang besar A, menengah, pengecer sebesar 0.96, 0,96 dan 0,87. 

saluran pemasaran II dikatakan efisien dari segi efisiensi pemasaran karena hasilnya dibawah 

1. Harga jual telur oleh peternak ke pedagang besar A sebesar Rp. 16.000,-/kg dan harga beli 

di konsumen akhir sebesar Rp. 19.300,-/kg sehingga farmer price share sebesar 82,90%. 

Saluran pemasaran II dikatakan efisien dari segi farmer price share karena hasilnya diatas 

50%. Share harga pedagang besar A, menengah dan pengecer sebesar 93,02%, 93,73% dan 

95,07%. 
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4.8.2 Analisis Biaya Pemasaran, Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share 

Harga, Share Biaya, Share Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran 

Pemasaran III 

 

4.8.2.1. Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Petelur Pemasaran III 

Responden peternak memasarkan telur ayam ke pedagang besar B. Peternak ayam 

pemasaran III dalam pemasaran telur ayam berperan sebagai produsen yang memproduksi 

telur yang kemudian dipasarkan ke pedagang besar B. 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, desinfektan dan listrik. Penerimaan peternak berasal dari 

penjualan telur. Pendapatan peternak sebelum biaya pemasaran dapat dilihat dari 

pengurangan penerimaan dengan biaya produksi. Pemasaran telur ayam 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 8. 
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Tabel 8. Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Petelur Pola Pemasaran III 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur utuh (17.200kg) 278.640.000 16.200 100 

Total penerimaan 278.640.000 16.200 100 

II. Biaya produksi    

A. Biaya variabel    

1. Biaya pakan 135.450.000 8.361 78,26 

2. Penyusutan ternak 25.800.000 1.593 14,91 

3. Biaya vaksin, obat dan desinfektan 8.830.500 545 5,10 

4. Air dan Listrik 3.000.000 185 1,73 

Total biaya variabel 173.080.500 10.684 100 

B. biaya tetap    

1. Tenaga kerja 31.000.000 1.914 14,91 

2. Penyusutan tempat pakan 39.667 2 0,02 

3. Penyusutan tempat minum 231.770 14 0,11 

4. Penyusutan kandang 525.000 32 0,25 

5.PBB 500.000 31 0,24 

6. Sewa tanah 2.500.000 154 1,20 

Total biaya tetap  34.796.437 2.148 16,74 

Total biaya produksi 207.876.937 12.832 100 

III. Biaya pemasaran    

1. Pulsa 150.000 9 47,94 

2. Penyusutan eggtray 154.125 10 49,26 

3. Penyusutan timbangan 8.750 1 2,79 

Total biaya pemasaran 312.875 20 100 

IV. Pendapatan sebelum biaya pemasaran 70.763.063 3.368 100 

V. Pendapatan setelah biaya pemasaran 70.450.188 3.348 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 

 Penerimaan saluran pemasaran III adalah penerimaan peternak dari penjualan telur utuh 

saja karena penerimaan 17.200kg telur adalah jumlah pembelian telur utuh dari pedagang 

besar B dengan harga jual Rp.16.200,- harga ditingkat peternak (FGP) adalah Rp.12.085,- 

sebelum dimasukkannya biaya transportasi kedalam harga jual perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

 

Penerimaan peternak terbanyak berasal dari penjualan telur utuh sebesar 100% karena 

telur utuh merupakan produk utama dari peternakan ayam. Total penerimaan peternak selama 

satu bulan sebesar Rp. 278.640.000,-. Biaya variabel tertinggi dari biaya pakan sebesar  

78,26% 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 1,73% dikarenakan penggunaan 

listrik hanya berupa lampu. Biaya tetap terbesar dari tenaga kerja sebesar 14,91% dan terkecil 
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berasal dari penyusutan tempat pakan sebesar 0,02%. Total biaya produksi yang dikeluarkan 

peternak selama satu bulan sebesar Rp. 207.876.937,- sehingga pendapatan yang didapatkan 

peternak sebelum pemasaran sebesar  Rp. 70.763.063,-. Biaya pemasaran tertinggi dari 

penyusutan eggtray sebesar 49,26% dikarenakan eggtray digunakan untuk menaruh telur 

dalam pengiriman dan setiap hari dibutuhkan. pedagang besar B untuk mengambil telur ke 

peternakan langsung. Pendapatan peternak setelah pemasaran sebesar Rp. 70.450.188,- 

selama satu bulan. 

 

4.8.2.2. Laporan Rugi Laba Lembaga Pemasaran Telur Ayam Pemasaran III 

Pedagang besar dalam pemasaran telur ayam berperan sebagai lembaga pemasaran 

yang memasarkan telur melalui beberapa perantara. Responden pedagang besar B yang 

terlibat dalam pemasaran telur ayam sebanyak 4 orang pedagang menengah. 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 

pengiriman meliputi biaya sewa kendaraan, biaya transportasi dan supir untuk pengiriman 

telur ke pedagang menengah, pedagang besar B menggunakan kendaraan pribadi dengan 

tunjuan untuk meminimalisir resiko pengiriman terlambat sampai tujuan dan juga agar 

pengiriman cepat sampai ketangan lembaga pemasaran lain. Biaya tetap berasal dari biaya 

tenaga kerja, penyusutan timbangan, penyusutan eggtray dan penyusutan gudang. 

Penerimaan pedagang besar B dari penjualan telur dan pendapatan pedagang besar B dapat 

diketahui dari pengurangan penerimaan dengan biaya pemasaran. Laporan rugi laba 

pedagang besar B dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Laporan Rugi Laba Pedagang Besar B Saluran Pemasaran III 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur (17.200 kg) 297.560.000 17.300 100 

Total Penerimaan 297.560.000 17.300 100 

II. Biaya pemasaran    

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur 278.640.000 16.200 98,91 

2. Biaya pengiriman (BBM) 2.700.000 166,67 1,02 

3. Pulsa  200.000 12,35 0,08 

Total biaya variabel pemasaran 281.540.000 16.379 100 

B. Biaya tetap pemasaran    

1. Tenaga kerja 4.200.000 259,26 86,10 

2. Penyusutan timbangan 5.104 0,32 0,10 

3. Penyusutan eggtray 154.125 9,51 3,16 

4. Penyusutan kendaraan 331.250 20,45 6,79 

5.  Penyusutan gudang 187.500 11,57 3,84 

Total biaya tetap pemasaran 4.877.979 301,11 100 

II. Total biaya pemasaran 286.417.979 16.680 100 

III. Pendapatan pedagang besar B 11.142.021 620 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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Penerimaan pedagang besar B selama satu bulan sebesar Rp. 297.560.000,-. Biaya 

variabel tertinggi dari pembelian telur sebesar Rp. 278.640.000.- atau 98,91% dan terkecil 

dari biaya pulsa telepon sebesar Rp. 200.000,- atau 0,08%. Biaya tetap terbesar dari tenaga 

kerja sebesar Rp. 4.200.000,- atau 86,10% dan terkecil dari penyusutan timbangan sebesar 

5.104 atau 0,10% dikarenakan timbangan memiliki nilai ekonomis dan tidak habis dalam 

sekali pemasaran. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar B selama satu 

bulan sebesar Rp. 286.417.979,- sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang besar B 

selama satu bulan sebesar Rp. 11.142.021,-. 

 

Tabel 10. Laba Rugi Pedagang Menengah Saluran Pemasaran III 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur (8.500 kg) 155.550.000 18.300 100 

Total Penerimaan 155.550.000 18.300 100 

II. Biaya pemasaran    

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur 147.050.000 17.300 99,62 

2. Biaya pengiriman (BBM) 950.000 54,91 0,32 

3. Pulsa 182.500 10,55 0,06 

Total biaya variabel pemasaran 148.182.500 17.365 100 

B. Biaya tetap pemasaran    

1. Tenaga kerja 2.500.000 144,51 93,78 

2. Penyusutan timbangan 5.104 0,29 0,53 

3. Penyusutan eggtray 59.416 3,43 3,73 

4. Penyusutan kendaraan 101.041 5,84 3,79 

Total biaya tetap pemasaran 2.708.227 157 100 

II. Total biaya pemasaran 150.890.727 17.523 100 

III. Pendapatan pedagang menengah 4.659.273 777 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 

Penerimaan pedagang menengah selama satu bulan sebesar Rp. 155.550.000,-. Biaya 

variabel tertinggi dari pembelian telur sebesar Rp. 147.050.000.- atau 99,62% dan terkecil 

dari biaya pulsa telepon sebesar Rp. 182.500,- atau 0,06%. Biaya tetap terbesar dari tenaga 

kerja sebesar Rp. 2.500.000,- atau 93,78% dan terkecil dari penyusutan timbangan sebesar 

5.104 atau 0,53% dikarenakan timbangan memiliki nilai ekonomis dan tidak habis dalam 

sekali pemasaran. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang menengah selama satu 

bulan sebesar Rp. 150.890.727,- sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang menengah 

selama satu bulan sebesar Rp. 4.659.273,-. 

 

4.8.2.3. Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share Harga, Share Biaya, Share 

Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran Pemasaran III 

Margin pemasaran pedagang besar B dan pedagang menengah diperoleh dari selisih 

antara harga jual telur oleh peternak dengan harga jual telur oleh pedagang besar B. Share 

biaya merupakan prosentase perbandingan antara biaya pemasaran dengan margin pemasaran 
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dan share keuntungan merupakan perbandingan antara keuntungan dengan margin 

pemasaran. Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share Harga, Share Biaya, Share 

Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran Pemasaran III dapat dilihat pada Tabel 11 dan 

tabel 12. 

 

Tabel 11. Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price dan share harga Saluran 

Pemasaran III 

Keterangan Jumlah Margin 

Pemasaran 

(Rp) 

Persentase 

Margin 

(%) 

Mark Up 

Price 

Share 

harga 

(%) 

Peternak      88,52 

Harga Jual 16.200     

  1.100 52,38 6,01  

Pedagang besar B     93,64 

Harga Jual 17.300     

  1.000 47,62 5,46  

Pedagang Menengah     94,53 

Harga Jual 18.300     

Harga dikonsumen akhir 18.300     

Jumlah  2.100 100   

Sumber: Data primer diolah (2015). 

  

Tabel 12. Share Biaya, Share Keuntungan dan Efisiensi Pemasaran Saluran Pemasaran 

III 

Keterangan  Jumlah Share Biaya 

pemasaran (%) 

Share 

keuntungan (%) 

Efisiensi 

pemasaran 

Peternak   2,76 70,58 0,74 

1. Omset  278.640.000    

2. Biaya Pemasaran 20    

3. Keuntungan 3.348    

Pedagang besar B  66,39 13,06 0,96 

1. Omset 297.560.000    

2. Biaya pemasaran 16.680    

3. Keuntungan  620    

Pedagang Menengah  30,84 16,37 0,96 

1. Omset 155.550.000    

2. Biaya pemasaran 17.523    

3.Keuntungan  777    

Harga dikonsumen akhir 18.300    

Total biaya pemasaran 

lembaga pemasaran 
723 

   

Total keuntungan 

lembaga pemasaran 
4.745 

   

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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Pedagang besar B membeli telur ayam dari peternak dengan harga Rp. 16.200,-/kg 

kemudian dijual dengan harga Rp. 17.300,-/kg. Margin pemasaran pedagang besar B adalah 

Rp. 1.100,-/kg dengan biaya pemasaran Rp. 16.680,-/kg. Share biaya yang dikeluarkan oleh 

pedagang besar B adalah 66,39 % artinya setiap penjualan telur dengan margin pemasaran 

Rp. 1.100,-/kg pedagang besar mengeluarkan biaya sebesar Rp. 480,-/kg tidak termasuk biaya 

pembelian telur. Share keuntungan dari penjualan telur ayam yang diterima pedagang besar B 

adalah 13,06% artinya keuntungan yang diterima oleh pedagang besar B dari penjualan telur 

dengan margin pemasaran Rp. 1.100,-/kg pedagang besar B menerima keuntungan sebesar 

Rp. 620,-/kg. Pedagang menengah membeli telur ayam dari pedagang besar B dengan harga 

Rp. 17.300,-/kg kemudian dijual dengan harga Rp. 18.300,-/kg. Margin pemasaran pedagang 

menengah adalah Rp. 1.000,-/kg dengan biaya pemasaran Rp. 17.523,-/kg. Share biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang menengah adalah 30,84% dan pedagang menengah mengeluarkan 

biaya sebesar Rp. 223,-/kg tidak termasuk biaya pembelian telur. Share keuntungan dari 

penjualan telur ayam yang diterima pedagang menengah adalah 16,37% artinya keuntungan 

yang diterima oleh pedagang menengah dari penjualan telur dengan margin pemasaran Rp. 

1.000,-/kg pedagang menengah menerima keuntungan sebesar Rp. 777,-/kg. 

Efisiensi pemasaran pedagang besar B dengan volume penjualan satu bulan sebesar 

17.200kg, pedagang menengah 8.500kg per pengambilan. Total biaya pemasaran yang 

dikeluarkan pedagang besar B dan pedagang menengah sebesar Rp. 16.680,- dan  Rp. 

17.523,- dan nilai produk yang di pasarkan pedagang besar B dan pedagang menengah 

sebesar Rp.17.300,- dan Rp. 18.300,- sehingga nilai efisiensi pemasaran peternak, pedagang 

besar B dan pedagang menengah sebesar 0.74, 0.96 dan 0,96. Saluran pemasaran III 

dikatakan efisien dari segi efisiensi pemasaran karena hasilnya dibawah 1. Harga jual telur 

oleh peternak kepedagang besar B sebesar Rp. 16.200,-/kg dan harga beli di konsumen akhir 

sebesar Rp. 18.300,-/kg sehingga farmer price share sebesar 88,52%. Saluran pemasaran III 

dikatakan efisien dari segi farmer price share karena hasilnya diatas 50%. Share harga 

pedagang besar B dan pedagang menengah sebesar 93,64% dan 94,54%. 

 

4.8.3 Analisis Biaya Pemasaran, Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share 

Harga, Share Biaya, Share Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran 

Pemasaran IV 

 

4.8.3.1. Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Pemasaran IV 

Responden peternak memasarkan telur ayam ke pedagang besar C. Peternak ayam 

pemasaran IV dalam pemasaran telur ayam berperan sebagai produsen yang memproduksi 

telur yang kemudian dipasarkan ke pedagang besar C. 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, desinfektan dan listrik. Penerimaan peternak berasal dari 

penjualan telur. Pendapatan peternak sebelum biaya pemasaran dapat dilihat dari 

pengurangan penerimaan dengan biaya produksi. Pemasaran telur ayam oleh peternak 

membutuhkan biaya pemasaran meliputi pembelian pulsa, penyusutan eggtray dan 
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penyusutan timbangan. Pendapatan setelah pemasaran dapat dilihat dengan pengurangan 

pendapatan dengan biaya pemasaran. Laporan rugi laba peternak dapat dilihat pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Laporan Rugi Laba Peternak Ayam Petelur Pemasaran IV 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur utuh (16.200 kg) 265.680.000 16.400 100 

Total penerimaan 265.680.000 16.400 100 

II. Biaya produksi    

A. Biaya variabel    

1. Biaya pakan 127.575.000 7.779 77,94 

2. Penyusutan ternak 24.288.000 1.481 14,84 

3. Biaya vaksin, obat dan desinfektan 8.830.500 538 5,39 

4. Air dan Listrik 3.000.000 183 1,83 

Total biaya variabel 163.693.500 9.981 100 

B. biaya tetap    

1. Tenaga kerja 31.000.000 1.890 15,62 

2. Penyusutan tempat pakan 39.667 2 0,02 

3. Penyusutan tempat minum 231.770 14 0,12 

4. Penyusutan kandang 525.000 32 0,26 

4. PBB 500.000 30 0,25 

6. Sewa tanah 2.500.000 152 1,26 

Total biaya tetap  34.796.437 2.122 17,53 

Total biaya produksi 198.489.937 12.103 100 

III. Biaya pemasaran    

1. Pulsa 200.000 12 62,52 

2. Penyusutan eggtray 111.166 7 34,75 

3. Penyusutan timbangan 8.750 1 2,74 

Total biaya pemasaran 319.916 20 100 

IV. Pendapatan sebelum biaya pemasaran 67.190.063 4.297 100 

V. Pendapatan setelah biaya pemasaran 66.870.147 4.277 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 

 Penerimaan saluran pemasaran IV adalah penerimaan peternak dari penjualan telur utuh 

saja karena penerimaan 16.200kg telur adalah jumlah pembelian telur utuh dari pedagang 

besar C dengan harga jual Rp.16.400,- harga ditingkat peternak (FGP) adalah Rp.12.252,- 

sebelum dimasukkannya biaya transportasi kedalam harga jual perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 3. 

 

Penerimaan peternak terbanyak berasal dari penjualan telur utuh sebesar 100% karena 

telur utuh merupakan produk utama dari peternakan ayam. Total penerimaan peternak selama 

satu bulan sebesar Rp. 265.680.000,-. Biaya variabel tertinggi dari biaya pakan sebesar  

77,94% dari biaya produksi karena pakan berfungsi sebagai sumber energi, sumber protein 
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dan sumber vitamin dan mineral yang merupakan penunjang utama untuk produksi telur yang 

tinggi dan biaya variabel terkecil dari biaya listrik sebesar 1,83% dikarenakan penggunaan 

listrik hanya berupa lampu. Biaya tetap terbesar dari tenaga kerja sebesar 15,62% dan terkecil 

berasal dari penyusutan tempat pakan sebesar 0,02%. Total biaya produksi yang dikeluarkan 

peternak selama satu bulan sebesar Rp. 198.489.937,- sehingga pendapatan yang didapatkan 

peternak sebelum pemasaran sebesar  Rp. 67.190.063,-. Biaya pemasaran tertinggi terbanyak 

berasal dari biaya pulsa telepon yaitu Rp. 200.000,- atau 62,52%. pedagang besar C untuk 

mengambil telur ke peternakan langsung. Pendapatan peternak setelah pemasaran sebesar Rp. 

66.870.147,- selama satu bulan. 

 

4.8.3.2. Laporan Rugi Laba Lembaga Pemasaran Telur Ayam Pemasaran IV 

Pedagang besar C dalam pemasaran telur ayam berperan sebagai lembaga pemasaran 

yang memasarkan telur melalui beberapa perantara. Pemasaran telur oleh pedagang besar C 

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 ke agen luar kota, 

pedagang besar C menggunakan kendaraan pribadi dengan tunjuan untuk meminimalisir 

resiko pengiriman terlambat sampai tujuan dan juga agar pengiriman cepat sampai ketanggan 

lembaga pemasaran lain. Biaya tetap berasal dari biaya tenaga kerja, penyusutan timbangan, 

penyusutan eggtray dan penyusutan gudang. Penerimaan pedagang besar C dari penjualan 

telur dan pendapatan pedagang besar C dapat diketahui dari pengurangan penerimaan dengan 

biaya pemasaran. Laporan rugi laba pedagang besar B dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14. Laporan Rugi Laba Pedagang Besar C 

Keterangan Rp/bulan Rp/kg telur % 

I. Penerimaan    

1. Penjualan telur (16.200 kg) 287.550.000 17.750 100 

Total Penerimaan 287.550.000 17.750 100 

II. Biaya pemasaran    

A. Biaya variabel pemasaran    

1. Pembelian telur 265.680.000 16.400 98,82 

2. Biaya pengiriman (BBM) 3.000.000 182,93 1,10 

3. Pulsa  200.000 12,19 0,07 

Total biaya variabel pemasaran 268.880.000 16.595 100 

B. Biaya tetap pemasaran    

1. Tenaga kerja 8.000.000 487,80 92,65 

2. Penyusutan timbangan 5.104 0,31 0,06 

3. Penyusutan eggtray 111.166 6,78 1,28 

4. Penyusutan kendaraan 331.250 20,19 3,84 

5.  Penyusutan gudang 187.500 11,43 2,17 

Total biaya tetap pemasaran 8.635.020 526,53 100 

II. Total biaya pemasaran 277.515.020 17.122 100 

III. Pendapatan pedagang besar C 10.034.980 628 100 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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Penerimaan pedagang besar C selama satu bulan sebesar Rp. 287.550.000,-. Biaya 

variabel tertinggi dari pembelian telur sebesar Rp. 265.680.000.- atau 98,82% dan terkecil 

dari biaya pulsa telepon sebesar Rp. 200.000,- atau 0,07%. Biaya tetap terbesar dari tenaga 

kerja sebesar Rp. 8.000.000,- atau 92,65% dan terkecil dari penyusutan timbangan sebesar 

5.104 atau 0,06% dikarenakan timbangan memiliki nilai ekonomis dan tidak habis dalam 

sekali pemasaran. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar C selama satu 

bulan sebesar Rp. 277.515.020,- sehingga pendapatan yang diperoleh pedagang besar C 

selama satu bulan sebesar Rp. 10.034.980,-. 

 

4.8.3.3 Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share Harga, Share Biaya, Share 

Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran Pemasaran IV 

Margin pemasaran pedagang besar C dan pedagang menengah diperoleh dari selisih 

antara harga jual telur oleh peternak dengan harga jual telur oleh pedagang besar B. Share 

biaya merupakan prosentase perbandingan antara biaya pemasaran dengan margin pemasaran 

dan share keuntungan merupakan perbandingan antara keuntungan dengan margin 

pemasaran. Margin Pemasaran, % Margin, Share Biaya, Share Keuntungan dan Mark Up 

Price Saluran Pemasaran IV dapat dilihat pada Tabel 15. 

 

Tabel 15. Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share Harga, Share Biaya, 

Share Keuntungan dan Efisiensi Pemaaran Saluran Pemasaran IV 

Keterangan Jumlah Margin 

pemasaran 

(Rp) 

Persentase 

Margin 

(%) 

Mark Up 

Price 

Share 

harga 

(%) 

Peternak      84,97 

Harga Jual 16.400     

  1.350 46,55 6,99  

Pedagang besar C     92,39 

Harga Jual 17.750     

  1.550 53,44 8,03  

Pedagang Luar Kota     89,63 

Harga Jual 19.300     

Jumlah  2.900 100   

Sumber: Data primer diolah (2015). 
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Tabel 16. Share Biaya, Share Keuntungan dan Efisiensi Pemasaran Saluran Pemasaran 

IV 

Keterangan  Jumlah Share Biaya 

pemasaran 

(%) 

Share 

keuntungan 

(%) 

Efisiensi 

pemasaran 

Peternak   2,69 87,19 0,74 

1. Omset 265.680.000    

2. Biaya Pemasaran 20    

3.Keuntungan 4.277    

Pedagang besar C  97,30 12,80 0,96 

1. Omset 287.550.000    

2.Biaya pemasaran 17.122    

3. Keuntungan  628    

Pedagang Luar Kota     

Total biaya pemasaran 

lembaga pemasaran 
742 

   

Total keuntungan 

lembaga pemasaran 
4.905 

   

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 

Pedagang besar C membeli telur ayam dari peternak dengan harga Rp. 16.200,-/kg 

kemudian dijual dengan harga Rp. 17.750,-/kg. Margin pemasaran pedagang besar C adalah 

Rp. 1.350,-/kg dengan biaya pemasaran Rp. 17.122,-/kg. Share biaya yang dikeluarkan oleh 

pedagang besar C dalah 97,30% artinya setiap penjualan telur dengan margin pemasaran Rp. 

1.350,-/kg pedagang besar C mengeluarkan biaya sebesar Rp. 722,-/kg tidak termasuk biaya 

pembelian telur. Share keuntungan dari penjualan telur ayam yang diterima pedagang besar C 

adalah 12,80% artinya keuntungan yang diterima oleh pedagang besar dari penjualan telur 

dengan margin pemasaran Rp. 1.350,-/kg pedagang besar menerima keuntungan sebesar Rp. 

628,-/kg. 

Efisiensi pemasaran pedagang besar C dengan volume penjualan satu bulan sebesar 

16.200kg per pengambilan kemudian di jual pada agen luar kota dengan harga 19.300. Total 

biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar C sebesar Rp. 17.122,- dan nilai produk 

yang di pasarkan pedagang besar C sebesar Rp. 17.750,- sehingga nilai efisiensi pemasaran 

pedagang besar C sebesar 0.96. Saluran pemasaran IV dikatakan efisien dari segi efisiensi 

pemasaran karena hasilnya dibawah 1. Harga jual telur oleh peternak kepedagang besar C 

sebesar Rp. 16.400,-/kg dan harga beli pada agen luar kota sebesar Rp. 19.300,-/kg sehingga 

farmer price share sebesar 84,97%. Saluran pemasaran IV dikatakan efisien dari segi farmer 

price share karena hasilnya diatas 50%. Share harga pedagang besar C dan pedagang agen 

luar kota sebesar 92,39% dan 89,63%. 

 

4.9 Efisiensi Pemasaran 

Pengukuran efisiensi pemasaran menggunakan perbandingan biaya pemasaran dengan 

output pemasaran sehingga akan diperoleh efisiensi pemasaran, pemasaran dikatakan efisien 

jika ratio dibawah angka 1. Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa efisiensi pemasaran adalah 
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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 menciptakan sistem pemasaran yang 

efisien karena pasar yang bersaing sempurna memberikan insentif bagi partisipasi pasar, yaitu 

produsen, lembaga pemasaran dan konsumen. 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%. 

 

4.9.1 Efisiensi Pemasaran Telur Ayam Saluran II, III dan IV  

Saluran pemasaran II, III dan IV dilihat dari efisiensi pemasaran, farmer price share, 

margin pemasaran, share biaya dan share keuntungan pemasaran paling efisien adalah 

saluran pemasaran III (dapat dilihat pada Tabel 16).  

 

Tabel 16. Efisiensi Pemasaran, Farmer Price Share, Share Harga Pedagang, Margin 

Pemasaran, Share Biaya Dan Share Keuntungan Pemasaran II, III dan IV. 

Lembaga pemasaran Keterangan Saluran 

II 

Saluran 

III 

Saluran 

IV 

Peternak  Farmer price share (%) 82,90 88,52 84,97 

Pedagang Besar     

 1. Efisiensi pemasaran 0,96 0.96 0,96 

 2. Farmer price share (%) 93,02 93,64 92,39 

 3. Margin pemasaran (Rp/kg) 1.200 1.100 1.350 

 4. Share biaya pemasaran (%) 65,26 66,39 97,30 

 5. Share keuntungan (%) 12,10 13,06 12,80 

Pedagang menengah     

 1. Efisiensi pemasaran 0.96 0,96  

 2. Farmer price share (%) 93,73 94,53  

 3. Margin pemasaran (Rp/kg) 1.150 1.000  

 4. Share biaya pemasaran (%) 25,77 30,84  

 5. Share keuntungan (%) 15,93 16,37  

Pedagang pengecer     

 1. Efisiensi pemasaran 0,87   

 2. Farmer price share (%) 95,07   

 3. Margin pemasaran (Rp/kg) 950   

 4. Share biaya pemasaran (%) 7,14   

 5. Share keuntungan (%) 14,83   

Sumber: Data primer diolah (2015). 

 

Saluran pemasaran telur ayam di peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” Saluran 

pemasaran III merupakan saluran pemasaran yang paling efisiensi karena efisiensi pemasaran 

0,96, karena efisiensi pemasaran paling efisien jika nilai efisiensi pemasaran mendekati 0. 
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Farmer price share paling tinggi sebesar 88,52% pada saluran pemasaran III karena lembaga 

pemasaran yang terlibat sampai ke konsumen akhir hanya 2 yaitu pedagang besar B dan 

pedagang menengah sehingga harga ditingkat konsumen akhir tidak tinggi. Share harga 

pedagang besar B dan menengah paling tinggi yaitu 93,64% dan 94,53%. Margin pemasaran 

sebesar Rp. 2.100,-/kg. Yuniarti (2002) menjelaskan bahwa produsen mengatakan usahanya 

efisien jika margin pemasaranya besar. Share biaya pemasaran pedagang besar B dan 

menengah yaitu 66,39% dan 30,84%. Share keuntungan pedagang besar B dan menengah 

yaitu 13,06% dan 16,37 artinya keuntungan yang didapatkan saluran pemasaran III lebih 

tinggi dari saluran pemasaran II dan IV. 

Hasil penelitian menunjukkan semakin banyak lembaga pemasaran yang digunakan 

dalam pemasaran telur ayam, maka nilai margin pemasaran akan semakin besar. Tingginya 

harga jual telur ayam 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 III menguntungkan bagi konsumen akhir 

karena hanya melibatkan dua lembaga pemasaran sehingga harga yang diterima konsumen 

lebih kecil dari pemasaran Saluran II dan IV. Kekurangan dari pola ini yaitu produk yang 

dihasilkan kurang dapat memenuhi permintaan pasar dan konsumen lebih sedikit karena 

penguasaan pasar yang kecil. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Saluran pemasaran telur ayam di peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” ada 4 

saluran pemasaran yaitu: 

1. Saluran  I : Produsen (peternak) – pedagang roti. 

2. Saluran II  : Produsen (peternak) – pedagang besar  (A) – pedagang menengah – 

pedagang pengecer − konsumen akhir. 

3. Saluran III : Produsen (peternak) – pedagang besar (B) – pedagang menengah – 

konsumen akhir. 

4. Saluran IV : Produsen (peternak) – pedagang besar (C) – Agen luar kota. 

2. Saluran pemasaran ke III merupakan saluran pemasaran yang paling efisien berdasarkan 

evaluasi pemasaran. Kriteria pemasaran dari peternak, pedagang besar, pedagang 

menengah secara berurutan adalah Rp. 1.100 dan Rp. 1.000 untuk margin pemasaran, 

88,525, 93,64% dan 94,53% untuk share harga, 70,58%, 13,06% dan 16,37% untuk 

share keuntungan dan 0,74, 0,96 dan 0,96 untuk efisiensi pemasaran. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di peternakan ayam petelur “UD. Buah Abadi” sebaiknya 

semua telur ayam dijual setiap hari dan peternak mengetahui informasi mengenai harga telur 

ayam yang berlaku dipasar sehingga harga yang diterima peternak stabil sampai dengan harga 

yang diterima konsumen akhir. 
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