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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong 

Hewan (UPTD. RPH) Kota Kediri merupakan unit 

pelayanan teknis daerah dari Dinas Pertanian Kota 

Kediri. UPTD. RPH Kota Kediri memberikan pelayanan 

di bidang pemotongan hewan khususnya kepada para 

jagal, juga kepada masyarakat umum (potongan hajat) 

dan sebagai tempat belajar bagi siswa dan mahasiswa 

yang ingin mempelajari cara pemotongan maupun 

kegiatan yang ada di UPTD. RPH Kota Kediri. UPTD. 

RPH Kota Kediri ini berlokasi di Kelurahan Pojok, 

Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ,  

Luas wilayah UPTD. RPH Kota Kediri seluas ± 5.000 

m², terdiri dari : 

 Tempat pemotongan ternak sapi : 576 m² 

 Rumah jaga    : 48 m² 

 Tempat parkir    : 60 m² 

 Kamar mandi dan WC   : 24 m² 

 Kamar mandi dan WC   : 24 m² 

 Kandang istirahat sapi   : 135 m² 

 UPL (Unit Pengolah Limbah)  : 1.015 m² 

 Temapat pemotongan babi  : 140 m² 

 Laboratorium    : 72 m² 

 Ruang pelayuan    : 54 m² 

 Ruang kantor    : 54 m² 
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4.1.1 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang diterapkan oleh UPTD. 

RPH Kota Kediri terdapat pembagian kerja dalam 

menjalankan kegiatan usaha. Struktur organisasi di 

UPTD. RPH Kota Kediri adalah sebagai berikut : Kepala 

UPTD. RPH Kota Kediri dan ada 4 bagian yaitu : bagian 

administrasi ada 2 orang, bagian kebersihan ada 5 orang, 

bagian pemeriksaan kesehatan ada 5 orang dan juru 

sembelih ada 2 orang. Strukur organisasi di UPTD. RPH 

Kota Kediri dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Struktur Organisasi UPTD. RPH Kota Kediri 

 

4.1.2 Profil UPTD. Rumah Potong Hewan Kota 

Kediri 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong 

Hewan (UPTD. RPH) Kota Kediri merupakan unit 

pelayanan teknis daerah dari Dinas Pertanian Kota 

Kediri. UPTD. RPH Kota Kediri dibangun pada tahun 

1997. UPTD. RPH Kota Kediri memiliki tipe Twin 
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Abbatoir yaitu satu lokasi RPH terdapat dua jenis 

pemotongan ternak yaitu sapi dan babi. 

 Visi dari UPTD. RPH Kota Kediri adalah 

mewujudkan produksi daging yang berkualitas ASUH 

(Aman, Sehat, Utuh dan Halal). Misi dari UPTD. RPH 

Kota Kediri adalah  

a. Melengkapi sarana dan prasarana RPH 

b. Meningkatkan mutu pelayanan 

c. Meningkatkan sumber daya manusia 

dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-

pelatihan teknis 

d. Sertifikasi Halal dari MUI Jawa Timur 

Motto dari UPTD. RPH Kota Kediri adalah ”Pelayanan 

Prima Kualitas Asuh”. Fungsi dari UPTD. RPH Kota 

Kediri adalah sebagai berikut:  

 Pelaksanaan pemotongan daging sapi dilakukan 

dengan pola ASUH dengan tujuan untuk menciptakan 

daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Untuk 

menciptakan daging yang berkualitas dan ASUH, maka 

pemotongan dilakukan dengan standart operasional 

prosedur pemotongan sapi. Pengawasan dan pelaksanaan 

pemeriksaan dilakukan baik hewan sebelum dipotong 

dan sesudah dipotong, kemudian daging di cap atau 

stempel dengan harapan daging layak untuk di konsumsi 

masyarakat. Definisi karkas adalah bagian dari tubuh sapi 

sehat yang telah disembelih secara halal sesuai dengan 

CAC/GL-24 1997, telah dikuliti, dikeluarkan jeroan, 

dipisahkan kepala dan kaki mulai dari tarsus/karpus ke 
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bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak 

yang berlebih. Retribusi untuk 1 ekor sapi atau kerbau 

atau kuda adalah Rp. 37.000,- dan retribusi 1 ekor babi 

adalah Rp. 25.000,-. 

UPTD. RPH Kota Kediri memliki jumlah jagal 

sapi sebanyak 18 orang. Jagal sapi berperan sebagai 

produsen dalam pendistribusian daging sapi segar, 

artinya semua harga yang nantinya akan terpatok dari 

jagal daging sapi. Patokan harga yang diberikan kepada 

pengepul sampai dengan konsumen akhir meliputi  

pertimbangan pengeluaran biaya produksi meliputi biaya 

sewa kendaraan, membeli hewan ternak, penyusutan 

barang, upah tenaga kerja, retribusi RPH, retribusi pasar, 

bahan bakar, konsumsi, listrik dan kebersihan . Biaya 

keseluruhan tersebut dihitung dalam jangka waktu 1 

bulan atau satu periode dan pengeluaran biaya dihitung 

per kg daging sapi dengan hasil TC atau total cost, 

kemudian perhitungan penerimaan yang diterima jagal 

daging sapi atau yang disebut total revenue dengan rata-

rata jumlah daging sapi segar yang di dapat dari jumlah 

keseluruan daging sapi dan hasil pemotongan yang 

dihasilkan setiap bulannya. Penerimaan jagal tidak hanya 

diperoleh dari penjualan daging sapi saja akan tetapi dari 

hasil penjualan non karkas.    

4.2 Karakteristik Responden Penelitian  

 Responden dalam penelitian terbagi menjadi 

empat kelompok, yaitu: jagal, pedagang besar, pedadang 
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menengah dan retailer. Jumlah responden keseluruhan 

adalah 57 responden dan dijadikan sebagai data primer 

mengenai identitas peternak, pedagang besar dan retailer 

atau pengecer serta beberapa profilnya, yaitu data jenis 

kelamin, usia, pendidikan dan lama usaha. Berikut 

dijelaskan karakteristik responden didaerah penelitian. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 18 

jagal yang ada di UPTD RPH Kota Kediri, 9 pedagang 

besar, 10 pedagang menengah dan 20 pedagang kecil 

yang ada di pasar Pahing, pasar Bandar dan pasar Setono 

Betek. Metode pengambilan sampel responden yaitu 

dengan metode accidental sampling. Jumlah sampel yang 

dikehendaki tidak berdasarkan pertimbangan yang dapat 

dipertanggung jawabkan, asal memenuhi keperluan saja. 

Kesimpulan yang diperoleh bersifat kasar dan sementara 

saja. Pengambilan data dari masing-masing sampel 

dijadikan sebagai data primer untuk karakteristik 

responden mulai dari jagal sampai konsumen daging sapi 

meliputi usia responden, jenis kelamin responden, 

pendidikan terakhir responden dan lama usaha yang 

dijalankan oleh responden penelitian. Karakteristik 

responden penelitian akan dijelaskan dalam bentuk tabel 

karakteristik responden pada masing-masing profil jagal, 

pedagang besar dan pedagang kecil sebagai berikut.  

4.2.1 Profil Jagal di UPTD RPH Kota Kediri 

Jagal di UPTD. RPH Kota Kediri memiliki rata-

rata 26-33 ekor ternak sapi yang dipotong setiap 
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bulannya, sedangkan jumlah sapi yang di potong di 

UPTD. RPH Kota Kediri adalah sebanyak 530 ekor 

setiap bulannya. Produksi karkas rata-rata per bulan 

adalah 2.020.890 kg/bulan. Jagal di UPTD RPH Kota 

Kediri memiliki pengalaman yang bagus karena sudah 

menjalankan usahanya cukup lama yaitu minimal 2 tahun 

dan yang paling lama yaitu 30 tahun. Usia jagal 

tergolong usia produktif karena kesuluruhan peternak 

berusia antara 21 tahun sampai 60 tahun. Jagal di UPTD 

RPH Kota Kediri berjenis kelamin laki-laki dan 

perempuan yaitu sebanyak 13 orang laki-laki dan 5 orang 

perempuan. Jumlah jagal yang ada Kota Kediri yang 

melakukan pemotongan di RPH Kota Kediri adalah 18 

jagal yaitu 81,82% dari total jagal di Kota Kediri dan 

sebanyak 4 jagal atau 18,81%.  

Jagal berperan sebagai produsen yang 

memproduksi daging sapi dan hasil pemotongan lainnya 

untuk selanjutnya di jual ke pedagang besar pedagang 

menengah dan pengecer, atau langsung ke konsumen. 

Harga daging ditentukan oleh jagal berdasarkan biaya 

tetap dan biaya tidak tetap yang digunakan untuk 

memproduksi daging. Biaya keseluruhan tersebut 

dihitung selama 1 periode yaitu 1 bulan dan biaya 

pengeluaran dihitung per bulan per ekor sapi, sehingga 

jagal dapat menentukan harga daging dan hasil 

pemotongan lainnya. Profit usaha jagal di RPH Kota 

Kediri dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Grafik presentase profit usaha jagal 

Sumber: Data Primer 2015 (Diolah) Lampiran 20. 

 Total penerumaan jagal di UPTD. RPH Kota 

Kediri per bulan adalah Rp. 9.656.802.500,- dengan 

rincian daging I dengan presentase 73,58% yaitu 

sebanyak Rp. 7.105.150.000,-, daging II 9,56% yaitu 

sebanyak Rp. 923.062.500,-, paru 1,01% yaitu sebanyak 

Rp. 97.200.000,-, jantung 0,42% yaitu sebanyak Rp. 

40.500.000,-, hati 1,01% yaitu sebanyak Rp. 97.200.000,-

, alat pencernaan 3.50% yaitu sebanyak Rp. 

337.500.000,-, kulit 3,86% yaitu sebanyak Rp. 

372.600.000,-, kikil 1,34% yaitu sebanyak Rp. 

129.600.000,-, tulang 1,82% yaitu sebanyak Rp. 

175.800.000,-, kepala 2,68% yaitu sebanyak Rp. 

258.390.000,- dan lemak 1,24% atau sebanyak Rp. 
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119.800.000,-. Penerimaan jagal per bulan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penerimaan jagal per bulan 

Keterangan Penerimaan (Rp.) 

Daging I 394.730.560 

Daging II 51.281.250 

 Paru 5.400.000 

Jantung  2.250.000 

Hati  5.400.000 

Alat pencernaan 18.750.000 

Kulit  20.700.000 

Kikil  7.200.000 

Tulang  9.766.667 

Kepala  14.355.000 

Lemak  6.655.556 

Total penerimaan 536.489.030 

Sumber: Data primer 2015 (Diolah) 

Harga daging bervariasi berdasarkan hasil 

pemotongan. Variasi harga daging jika di jual ke 

pedagang besar adalah Rp. 82.880,- untuk daging I dan 

Rp. 68.000,- untuk daging II. Pendapatan jagal diperoleh 

dari penjualan daging dan hasil pemotongan lainnya 

seperti paru, jantung, hati, alat pencernaan, kulit, kikil, 

tulang, kepala dan lemak. Pendapatan jagal rata-rata per 

bulan adalah Rp. 1.107.039.256.65,-/bulan sebelum pajak 

dan Rp. 110.703.925.67,-. Pendapatan jagal rata-rata per 

ekor adalah Rp. 2.088.753.31,-/ekor sebelum pajak dan 

Rp. 208.875.33,-/ekor. Daging I dan daging II dapat 

dilihat pada Gambar 4. dan Gambar 5. 
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Gambar 4. Daging kualitas I 

 

 
Gambar 5. Daging kualitas II 

 

4.2.1.1 Karakteristik Jagal Berdasarkan Usia 

 Usia sangat berpengaruh dalam menjalankan 

suatu usaha karena untuk menjalankan usaha pemasaran 

daging sapi segar diperlukan tenaga yang cukup banyak. 

Bagan usia jagal di UPTD RPH Kota Kediri dapat di 

lihat pada Gambar 6.  

 

 

 

Gambar 1. Karakteristik peternak berdasarkan usia 

 

Gambar 6. Karakteristik jagal berdasarkan usia 

5% 11% 

67% 

17% 
21-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun
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Responden jagal yang ada di UPTD RPH Kota 

Kediri sebagian besar berusia berkisar antara 21-30 

tahun, responden jagal berusia 41-50 sebanyak 12 orang 

atau 67%. Usia merupakan salah satu pendukung dalam 

ketangkasan melakukan usaha. Orang dapat dikatakan 

produktif dan tidak produktif lagi dalam pengembangan 

usaha yang dijalankan, selain itu usia juga menentukan 

kemampuan fisik dalam menjalankan usaha yang 

ditekuninya, terutama usaha dibidang pemasaran daging 

sapi segar yang cukup banyak melakukan kegiatan fisik, 

sehingga jagal harus mampu menanganinya walaupun 

tenaga kerja yang digunakan sudah cukup. Mayoritas 

usia yang dimiliki oleh jagal adalah usia 40-49 tahun 

sebesar  67%, usia 40-49 termasuk umur yang produktif 

karena tingkat produktivitas seseorang dipengaruhi oleh 

tingkat umur yang dapat dilihat dan diamati dari 

beberapa segi antara lain lamban, kurang kreatif, sukar 

mengerti dan diarahkan, sedangkan umur dibawah 20 

tahun merupakan umur yang belum produktif dan dapat 

dikategorikan sebagai usia sekolah. 

 

4.2.1.2 Karakteristik Jagal Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 Faktor jenis kelamin menentukan dalam jenis 

usaha yang akan dilakukan. Bidang usaha pemasaran 

daging sapi segar banyak melakukan aktifitas-aktifitas 

yang berat sehingga banya menguras fisik. Bagan 
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karakteristik jagal UPTD RPH Kota Kediri berdasarkan 

jenis kelamin dapat di lihat pada Gambar 7.   

 
Gambar 7. Karakteristik jagal berdasarkan jenis kelamin 

Faktor jenis kelamin menentukan seseorang dalam 

memilih suatu usaha yang dijalankannya, dimana usaha 

yang dijalankannya melakukan aktifitas-aktifitas yang 

berpengaruh terhadap fisik jagal. Jagal yang terdapat di 

UPTD RPH Kota Kediri mayoritas jagal adalah berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 14 orang atau 78% dan 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 4 orang atau 22% 

dari perempuan adalah minoritas dari perempuan yang 

tidak mau dan tidak mampu menjalankan bisnis 

pemasaran daging sapi. Faktor yang muncul apabila 

seorang perempuan tidak mau menjalankan bisnis 

pemasaran daging sapi segar kemungkinan karena 

pemasaran daging sapi segar membutuhkan tenaga kerja 

yang cukup banyak sedangkan perempuan belum tentu 

mampu menjalankannya, jadi mayoritas peran pelaku 

jagal adalah berasal dari kaum laki-laki tetapi perempuan 

yang menjalankan usaha ini semuanya memperkerjakan 

tenaga harian untuk membantu proses produksi. 

 

  

78% 

22% 

laki-laki

perempuan
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4.2.1.3 Karakteristik Jagal Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 

 Pendidikan seseorang merupakan salah satu 

indikator keberhasilan dalam suatu usaha dibidang 

pemasaran daging sapi segar. Bagan pendidikan terakhir 

jagal di UPTD RPH Kota Kediri dapat di lihat pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 8. Karakteristik jagal berdasarkan pendidikan 

terakhir 

Pendidikan responden diukur melalui tingkat 

pendidikan formal yang pernah dilaluinya. Jagal sebagian 

besar tamatan SMA sebanyak 13 orang atau 72%. Hasil 

penelitian menujukkan persentase paling banyak pada 

kategori ini adalah pendidikan SMA hal ini disebabkan 

karena kurang adanya informasi dan biaya pendidikan. 

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, 

terutama dalam hal pengambilan keputusan dan 

pengaturan manajemen dalam mengelola suatu usaha. 

Pendidikan dapat mempermudah dalam menerima atau 

mempertimbangkan suatu suatu inovasi yang dapat 

membantu mengembangkan usaha menjadi lebih baik 

dari sebelumnya, sehingga jagal tidak mempunyai sifat 

yang tidak terlalu tradisional. 

SMP

SMA

Sarjana

22% 

72% 

6% 
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4.1.2.4 Karakteristik Jagal Berdasarkan Lama Usaha 

 Pengalaman sangat diperlukan untuk usaha 

pemasaran daging sapi segar karena akan membuat jagal 

semakin mengerti cara memasarkan daging sapi segar 

yang baik. Lama usaha jagal di UPTD RPH Kota Kediri 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Karakteristik jagal berdasarkan lama usaha 

Pengalaman responden berdasarkanlama usaha di 

bidang pemasaran daging sapi segar di RPH Kota Kediri. 

Karakteristik responden jagal berdasarkan lama usaha 

yaitu berkisar antara 1 hingga 30 tahun. Responden  

lainnya jagal memiliki pengalaman berkisar antara 11-20 

tahun sebanyak 10 orang atau 56%. Persentase paling 

banyak pada kategori ini adalah lama usaha 10-20 tahun. 

Lama usaha jagal menghasilkan pengalaman yang 

diterima jagal selama menjalankan usaha pemasaran 

daging sapi segar. Pengalaman tersebut menentukan 

keberhasilan dari bidang usaha pemasaran daging sapi 

segar yang ditekuninya, sebab dari pengalaman yang 

didapatkan seorang jagal mampu mengukur kemampuan 

kerja dan produktifitas yang dihasilkan dari usaha 

pemasaran daging sapi yang dijalaninya, selain itu 

1-10 Tahun

11-20 Tahun

21-30 Tahun

17% 

56% 

28% 
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pengalaman juga dapat membuat jagal menjadi terampil 

dan mandiri dalam mengembangkan usaha pemasaran 

daging sapi segarnya, semakin lama pengalaman 

menjagal cenderung semakin memudahkan jagal dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan teknis 

pelaksanaan usaha pemasaran daging sapi segar yang 

dilakukannya, hal itu disebabkan karena pengalaman 

dijadikan suatu pedoman dan penyesuaian terhadap suatu 

permasalahan yang terkadang dihadapi oleh jagal dimasa 

yang akan datang. 

4.2.2 Profil Pedagang Besar Daging Sapi Segar 

Pedagang besar daging sapi segar sebanyak 9 

orang. Usia pedagang besar berkisar antara 27 sampai 48 

tahun. Pengalaman pedagang besar dalam usaha 

pemasaran produk lebah madu sudah berpengalaman 

karena pengalaman peagang besar berkisar dari 2 tahun 

sampai 17 tahun. Produksi pedagang berkisar dari 1.155 

sampai 4.305 kg/bulan. Keuntungan pedagang besar 

dapat dilihat pada grafik pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Grafik prsentase profit pedagang besar 

Sumber: Data Primer 2015 (Diolah) Lampiran 24. 

 Total penerimaan pedagang besar per bulan 

adalah Rp. 1.400.400.000,- dengan rincian daging I 

71,75% atau sebanyak Rp 1.004.850.000,-, daging II 

8,71% yaitu sebanyak Rp. 121.950.000,-, paru 3,60% 

yaitu sebanyak Rp. 50.400.000,-, jantung 1,58% yaitu 

sebanyak Rp. 22.050.000,-, hati 5,40% yaitu sebanyak 

Rp. 75.600.000,-, alat pencernaan 6,37% yaitu sebanyak 

Rp. 89.250.000,-, kikil 0,66% yaitu sebanyak Rp. 

9.300.000,-, tulang 0,32% yaitu sebanyak Rp. 4.500.000,- 

dan lemak 1,61% yaitu sebanyak Rp. 22.500.000,- . 

Penerimaan pedagang besar per bulan dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Penerimaan pedagang besar per bulan 

Keterangan Penerimaan (Rp) 

Daging I 111.650.000 

Daging II 13.550.000 

Paru  5.600.000 

Jantung 2.450.000 

Hati  8.400.000 

Alat pencernaan 9.916.667 

Kikil 1.033.333 

Tulang 500.000 

Lemak 2.500.000 

Total penerimaan 155.600.000 

Sumber : Data primer 2015 (Diolah) 

4.2.2.1 Karakteristik Pedagang Besar Berdasarkan 

Usia 

  Usia sangat menentukan pedagang besar dalam 

melakukan transaksi dalam penjualan karena pedagang 

besar membutuhkan tenaga yang cukup berat untuk 

mengambil daging sapi segar dari jagal. Usia pedagang 

besar dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Karakteristik pedagang besar berdasarkan 

  usia 

21-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun
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Pedagang besar yang berada di Kota Kediri 

mayoritas  berusia 31-40 tahun sebanyak 5 orang dengan 

persentase 55%. Usia 31-40 tahun merupakan usia 

produktif dalam melakukan pekerjaan dan memiliki 

cukup banyak pengalaman dalam penditribusiannya, 

dengan usia yang 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. Usia produktif merupakan tingkatan usia 

dimana seseorang akan mampu mengahasilkan produk 

maupun jasa atau dengan kata lain usia produktif 

merupakan usia dimana seseorang akan mampu bekerja 

dengan baik. Tingkat produktifitas seseorang dipengaruhi 

oleh tingkat usia 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 

antara 20-59 tahun merupakan usia yang produktif, 

sedangkan usia dibawah 20 tahun merupakan usia yang 

belum produktif dan dapat dikategorikan sebagai usia 

sekolah. Tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai 

faktor produksi. Penduduk yang berupa pedagang atau 

pemasar yang membeli hasil ternak dari peternak juga 

dapat dikatakan sebagi faktor produksi. 
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4.2.2.2 Karakteristik Pedagang besar Bardasarkan 

Jenis Kelamin 

  Pedagang besar produk daging sapi segar di Kota 

Kediri mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Bagan jenis 

kelamin pedagang besar produk madu di Kota Kediri 

dapat dilihat pada Gambar 12.  

 
Gambar 12. Karakteristik pedagang besar berdasarkan 

jenis kelamin 

Jenis kelamin seseorang mempengaruhi kualitas 

kerja di bidang 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 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 

orang atau 67% dan pedagang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 3 orang atau 33%. 

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 

Laki-laki

Perempuan
33% 

67% 
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yang berkecimpung di dunia perdagangan terutama 

daging sapi segar menjadikan 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. 

 

4.2.2.3 Karakteristik Pedagang Besar Berdasarkan 

Lama Usaha 

   Lama suatu usaha mempengaruhi pengalaman 

usaha. Semakin lama sesorang dalam berusaha maka 

pengalaman usahanya akan semakin banyak. Bagan lama 

usaha pedagang besar produk daging sapi segar dapat 

dilihat pada Gambar 13.  

 
Gambar 13. Karakteristik pedagang besar berdasarkan 

   lama usaha 

Responden pedagang besar yang memiliki 

pengalaman usaha berkisar antara 1-10  tahun sebanyak 5 

orang atau 56% sedangkan pedagang besar yang 

memiliki pengalaman usaha 11-20 tahun sebanyak 4 

orang atau 44%. Pengalaman merupakan salah satu hasil 

yang diterima oleh pedagang besar yang didapatkan dari 

jangka waktunya dalam membuka usaha, dari 

1-10 Tahun

11-20 Tahun
56% 

44% 
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pengalaman tersebut pedagang akan mengevaluasi 

kinerja dan produktifitas sehingga pedagang mewaspadai 

terjadinya kegagalan dalam menjalankan usahanya. 

Pengalaman kerja seseorang dapat dilihat dari lamanya 

seseorang tersebut menggeluti usaha atau pekerjaan 

tersebut.  

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, selain faktor pendidikan yang dapat 

berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan 

kemampuan kerja seseorang. 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. 

 

4.2.2.4 Karakteristik Pedagang Besar Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

  Tingkat pendidikan terakhir sesorang akan 

mempengaruhi cara berfikir, semakin tinggi tingkat 

pendidikannya maka akan membuat wawasan semakin 

luas. Bagan pendidikan terakhir pedagang besar daging 

sapi segar dapat dilihat pada Gambar 14.   
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Gambar 14. Karakteristik pedagang bersar berdasarkan 

  pendidikan terakhir 

Responden pedagang besar di Kota Kediri 

pendidikan akhir SMA 5 orang dengan persentase 56%. 

Tingkat pendidikan akhir akan berpengaruh terhadap 

keberhasilan dalam pemasaran daging sapi segar, dimana 

semakin tinggi pendidikan seseorang maka orang 

tersebut akan memiliki ketrampilan dan wawasan yang 

tinggi, sehingga orang tersebut akan terampil dalam 

memasarkan produk daging sapi segar yang akan 

dijualnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan akhir 

seorang pedagang besar maka akan mampu menciptakan 

inovasi-inovasi baru yang dapat memudahkannya dalam 

proses pemasaran daging sapi segar, sehingga kerusakan 

akibat penanganan yang kurang bagus akan dapat 

diminimalisir. 

4.2.2 Profil Pedagang Menengah Daging Sapi Segar 

Pedagang menengah daging sapi segar sebanyak 10 

orang. Usia pedagang menengah berkisar antara 30 

sampai 67 tahun. Pengalaman pedagang menengah dalam 

usaha pemasaran daging sapi sudah berpengalaman 

SD
SMP56% 

11% 

33% 



66 
 

karena pengalaman peagang besar berkisar dari 8 tahun 

sampai 45 tahun. Produksi pedagang berkisar dari 300 

sampai 1.665 kg/bulan. Profit pedagang menengah dapat 

dilihat pada grafik Gambar 15. 

 

Gambar 15. Grafik profit pedagang menengah 

Sumber: Data Primer 2015 (Diolah) Lampiran 25.  

 Total penerimaan pedagang menengah per bulan 

adalah daging I 71,46% yaitu sebanyak Rp. 

391.350.000,-, daging II 6,52% yaitu sebanyak Rp. 

35.700.000,-, paru 1,92% yaitu sebanyak Rp. 

10.500.000,-, jantung 1,15% yaitu sebanyak Rp. 

6.300.000,-, hati 3,07% yaitu sebanyak Rp. 16.800.000,-, 

alat pencernaan 7,34% yaitu sebanyak Rp. 40.200.000,-, 

kikil 4,79% yaitu sebanyak Rp. 26.250.000,-, tulang 

2,52% yaitu sebanyak Rp. 13.800.000,- dan lemak 1,23% 

71.46% 

6.52% 

1.92% 

1.15% 

3.07% 

7.34% 
4.79% 

2.52% 

1.23% 



67 
 

yaitu sebanyak Rp. 6.720.000,-. Penerimaan pedagang 

menegah per bulan dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Penerimaan pedagang menengah per bulan 

Keterangan Penerimaan (Rp) 

Daging I 39.135.000 

Daging II 3.570.000 

Paru  1.050.000 

Jantung 630.000 

Hati 1.680.000 

Alat pencernaan 4.020.000 

Kikil 2.625.000 

Tulang 1.380.000 

Lemak  672.000 

Total penerimaan  54.762.000 

Sumber : Data primer 2015 (Diolah) 

 Peran pedagang menengah daging sapi segar 

adalah sebagai perantara pemasaran dari pihak jagal 

hingga sampai ke tangan konsumen akhir melalui 

pedagang kecil. Karakteristik jagal menggambarkan 

tingkat kemampuan dari masing-masing pedagang besar. 

Karakteristik pedagang besar dapat diperoleh dengan 

melihat latar belakang pedagang besar tersebut. 

Karakteristik yang perlu diamati meliputi usia, tingkat 

pendidikan akhir, lama usaha dan jenis kelamin.  
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4.2.2.1 Karakteristik Pedagang Menengah 

Berdasarkan Usia 

  Usia sangat menentukan pedagang menengah 

dalam melakukan transaksi dalam penjualan karena 

pedagang menengah membutuhkan tenaga yang cukup 

berat untuk mengambil daging sapi segar dari jagal tetapi 

hal ini bisa dilakukan dengan bantuan tenaga kerja. Usia 

pedagang menengah dapat dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Karakteristik pedagang menengah 

berdasarkan usia 

Pedagang menengah yang berada di Kota Kediri 

berusia  yang berusia 41-50 tahun dan yang berusia 61-70 

tahun sama yaitu sebanyak 3 orang dengan pesentase 

30%. Usia antara 20-59 tahun merupakan usia yang 

produktif, sedangkan usia dibawah 20 tahun merupakan 

usia yang belum produktif dan dapat dikategorikan 

sebagai usia sekolah. Tidak semua penduduk dapat 

bertindak sebagai faktor produksi. Penduduk yang berupa 

pedagang atau pemasar yang membeli hasil ternak dari 

peternak juga dapat dikatakan sebagi faktor produksi. 

10% 

10% 

30% 
20% 

30% 

21-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

51-60 Tahun

61-70 Tahun
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4.2.2.2 Karakteristik Pedagang Menengah 

Bardasarkan Jenis Kelamin 

  Pedagang menengah produk daging sapi segar di 

Kota Kediri mayoritas berjenis kelamin laki-laki. Bagan 

jenis kelamin pedagang menengah produk daging sapi 

segar di Kota Kediri dapat dilihat pada Gambar 17.  

 
Gambar 17. Karakteristik pedagang besar berdasarkan 

jenis kelamin 

Jenis kelamin seseorang mempengaruhi kualitas 

kerja di bidang usaha yang dijalankannya. Pedagang 

menengah menjalankan fungsi pemasaran fisik salah 

satunya adalah pengangkutan yang tidak menutup 

kemungkinan bahwa pedagang menengah dengan jenis 

kelamin perempuan. Mayoritas responden pedagang 

menengah berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 

orang atau 100%. Pedagang menengah berjenis kelamin 

perempuan ini memberikan nilai tambah bagi pedagang 

besar untuk berkomunukasi dengan pembeli atau 

konsumen karena kebanyakan konsumen adalah ibu 

rumah tangga. 

 

Laki-laki

Perempuan
100% 
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4.2.2.3 Karakteristik Pedagang Menengah 

Berdasarkan Lama Usaha 

   Lama suatu usaha mempengaruhi pengalaman 

usaha. Semakin lama sesorang dalam berusaha maka 

pengalaman usahanya akan semakin banyak. Bagan lama 

usaha pedagang menengah daging sapi segar dapat dilihat 

pada Gambar 18.  

 
Gambar 18. Karakteristik pedagang menengah 

berdasarkan lama usaha 

Responden pedagang menengah yang memiliki 

pengalaman usaha berkisar antara 1-10  tahun sebanyak 4 

orang atau 40% dan pedagang menengah yang memiliki 

pengalaman usaha 11-20 tahun sebanyak 4 orang atau 

40%. Pengalaman merupakan salah satu hasil yang 

diterima oleh pedagang menengah yang didapatkan dari 

jangka waktunya dalam membuka usaha, dari 

pengalaman tersebut pedagang akan mengevaluasi 

kinerja dan produktifitas sehingga pedagang mewaspadai 

terjadinya kegagalan dalam menjalankan usahanya. 

Pengalaman kerja seseorang dapat dilihat dari lamanya 

40% 

40% 

10% 
10% 1-10 Tahun

11-20 Tahun

21-30 Tahun

31-45 Tahun
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seseorang tersebut menggeluti usaha atau pekerjaan 

tersebut.  

4.2.2.4 Karakteristik Pedagang Menengah 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

  Tingkat pendidikan terakhir sesorang akan 

mempengaruhi cara berfikir, semakin tinggi tingkat 

pendidikannya maka akan membuat wawasan semakin 

luas. Bagan pendidikan terakhir pedagang menengah 

daging sapi segar dapat dilihat pada Gambar 19.   

 
Gambar 19. Karakteristik pedagang menengah 

berdasarkan pendidikan terakhir 

Responden pedagang menengah di Kota Kediri 

pendidikan akhir SMA 4 orang dengan persentase 40% 

dan pendidikan akhir SMP 3 orang atau 30% pendidikan 

terakhir SD sebanyak 3 orang dengan presentase 30%. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan akhir seorang 

pedagang besar maka akan mampu menciptakan inovasi-

inovasi baru yang dapat memudahkannya dalam proses 

pemasaran daging sapi segar, sehingga kerusakan akibat 

penanganan yang kurang bagus akan dapat diminimalisir. 

Pendidikan akhir akan berpengaruh terhadap 

SD SMP
SMA

30% 30% 

40% 
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keberhasilan dalam pemasaran daging sapi segar, dimana 

semakin tinggi pendidikan seseorang maka orang 

tersebut akan memiliki ketrampilan dan wawasan yang 

tinggi, sehingga orang tersebut akan terampil dalam 

memasarkan produk daging sapi segar yang akan 

dijualnya.  

4.2.3 Profil Retailer Daging Sapi Segar 

Retailer daging sapi segar di Kota Kediri yang 

dijadikan responden dalam penelitian sebanyak 20 orang. 

Jumlah keseluruhan produksi retailer sebanyak 343,5 kg 

per bulan. Usia retailer daging sapi segar di Kota Kediri 

berkisar dari 40 tahun sampai 75 tahun. Pengalaman 

retailer berkisar antara 3 sampai 40 tahun. Retailer 

daging sapi segar merupakan usaha sampingan sebagai 

tambahan pendapatan, sehingga jumlah produksi tidak 

begitu banyak. Total Penerimaan  pedagang kecil per 

bulan untuk daging sapi segar campur dengan 

perbandingan lebih banyak daging I dibandingkan 

dengan daging II adalah sebanyak Rp. 32.985.000,-. 

Penerimaan pedagang kecil dagaing sapi segar per bulan 

adalah Rp. 1.649.250,-. 

Retailer atau yang biasa disebut dengan pedagang 

pengecer adalah pedagang yang membeli barang dagang 

dalam skala kecil dari pada pedagang besar dan menjual 

ke konsumen akhir, retailer atau pedagang pengecer 

yang berada di Kota Kediri sebanyak 20 orang. 

Karakteristik pedagang pengecer menggambarkan 
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tingkat kemampuan dari masing-masing pedagang 

pengecer. Karakteristik pedagang pengecer dapat 

diperoleh dengan melihat latar belakang pedagang 

pengecer. Karakteristik yang perlu diamati meliputi usia, 

jenis kelamin, lama usaha dan tingkat pendidikan 

terakhir. 

4.2.3.1 Karakteristik Retailer Daging Sapi Segar 

Berdasarkan Usia 

Usia sangat berpengaruh dalam melakukan 

transaksi pembelian dan penjualan. Usia retailer akan 

berpengaruh terhadap usahanya dalam proses pemasaran. 

Usia retailer daging sapi segar di Kota Kediri dapat 

dilihat pada Gambar 20. 

 
Gambar 20. Karakteristik Retailer daging sapi segar 

berdasarkan usia. 

Responden retailer atau pedagang pengecer di 

Kota Kediri sebanyak 20 orang. Persentase responden 

berusia 51-60 tahun sebanyak 10 orang dengan 

presentase 50%. Usia sangat menentukan dalam bidang 

usaha dimana usia sangat menentukan keberhasilan usaha 

5% 

35% 

50% 

10% 

31-40 Tahun
41-50 Tahun
51-60 Tahun
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karena usia menentukan seseorang masih produktif atau 

tidak dalam menjalankan suatu usaha, pada usia dibawah 

20 tahun bisa dikatakan usia tidak produktif karena usia 

dibawah 20 adalah usia dimana seseorang masih 

menempuh sekolah. Usia diatas 60 tahun bisa dikatakan 

usia tidak produktif juga karena seseorang mengalami 

penurunan kekuatan fisik sedangkan usaha perdagangan 

membutuhkan aktifitas kemampuan fisik dan pola 

berfikir yang baik sehingga akan mempermudah dalam 

pemasaran daging sapi segar. 

 

4.2.3.2 Karakteristik Retailer Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Retailer daging sapi segar di Kota Kediri mayoritas 

berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin retailer 

daging sapi segar dapat dilihat pada Gambar 21. 

 
Gambar 21. Karakteristik Retailer berdasarkan jenis 

kelamin 

Hasil penelitian di Kota Kediri menunjukan bahwa 

jumlah responden retailer atau pedagang pengecer 

mayoritas adalah perempuan dengan jumlah 17 orang 

dengan persentase 85%. Jenis kelamin seseorang 

Laki-laki

Perempuan

15% 

85% 
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menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. retailer atau 

pedagang pengecer adalah pekerjaan yang telibat dengan 

aktivitas-aktivitas yang berkutat dengan tenaga atau fisik 

dalam perdagangan, namun untuk skala retailer atau 

pedagang pengecer tenaga atau fisik yang dibutuhkan 

tidak terlalu banyak karena memang pada lembaga ini 

skala penjualannya tidak terlalu banyak, sehingga wanita 

dapat melakukan pekerjaan ini.  

4.2.3.3 Karakteristik Retailer Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Tingkat pendidikan terakhir sesorang akan 

mempengaruhi cara berfikir, semakin tinggi tingkat 

pendidikannya maka akan membuat wawasan semakin 

luas. Pendidikan terakhir retailer daging sapi segar di 

Kota Kediri dapat dilihat pada Gambar 22. 

Gambar 22. Karakteristik retailer berdasarkan 

pendidikan terakhir 

 

Retailer atau pedagang pengecer yang berada di 

Kota Kediri sebanyak 20 orang dengan rincian 

pendidikan terakhir tingkat SD 14 orang dengan 

SD

SMP

SMA

5% 

25% 

70% 



76 
 

persentase 70%. Pendidikan seseorang retailer atau 

pedagang pengecer sangat menentukan dalam penjualan 

produk daging sapi segar, semakin tinggi pendidikannya 

maka semakin banyak pengetahuan yang didapat maka 

akan semakin pandai seseorang pedagang dalam 

menghadapi situasi. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang akan semakin terampil, mudah mengerti 

apabila di jelaskan, berwawasan luas dan berinovatif. 

Retailer atau pedagang pengecer harus memiliki 

keterampilan dan wawasan yang tinggi dikarenakan 

munculnya persaingan-persaingan didunia marketing 

yang nantinya akan berdampak pada pendapatan dan 

keuntungan yang diterima oleh retailer atau pedagang 

pengecer, oleh karena itu perlu adanya inovasi baru yang 

diterapkan oleh retailer atau pedagang pengecer untuk 

tetap hidup pada persaingan pasar.  

4.2.3.4 Karakteristik Retailer Berdasarkan Lama 

Usaha 

Lama suatu usaha mempengaruhi pengalaman 

usaha. Semakin lama sesorang dalam berusaha maka 

pengalaman usahanya akan semakin banyak. Lama usaha 

retailer daging sapi segar dapat dilihat pada Gambar 23. 
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Gambar 23. Karakteristik Retailer berdasarkan lama 

usaha 

Jumlah responden sebanyak 20 orang dan 8 orang 

atau 40% dalam usaha 11-20 tahun. Lama usaha yang 

dijalankan oleh retailer atau pedagang pengecer adalah 

pengalaman usaha yang dikatakan tergolong lama dalam 

berpengalaman memasarkan daging sapi segar. Retailer 

atau pedagang pengecer yang lebih lama dalam usaha 

perdangan tentu akan lebih cepat berkembang karena 

mengetahui kondisi pasar dan keinginan konsumen. 

Lama usaha menentukan pengalaman yang didapatkan 

oleh retailer atau pedagang pengecer, semakin lama 

usaha yang dijalankan oleh retailer atau pedagang 

pengecer maka semakin banyak pengalaman yang 

didapatkan oleh retailer atau pedagang pengecer selama 

menjalani usahanya.  

4.3 Fungsi Pemasaran Daging Sapi Segar 

Jagal memiliki fungsi pemasaran antara lain 

fungsi pertukan yang mencakup penjualan produk kepada 

pedagang besar, pedagang menengah, retailer atau 

pedagang pengecer dan konsumen. Fungsi-fungsi 
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pemasaran saling berkaitan satu dengan yang lain, 

sehingga apabila ada salah satu lembaga yang tidak 

menjalankan fungsi pemasaran dengan baik maka proses 

pemasaran dapat terganggu. Fungsi pemasaran oleh 

lembaga-lembaga pemasaran yang terkait dalam 

pemasaran daging sapi segar dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Fungsi pemasaran lembaga-lembaga pemasaran 

daging sapi segar 

Fungsi 

pemasaran 

Jagal  Pedagang 

besar 

Pedagang 

menengah 

Pedagang 

kecil 

PERTUKARAN     

Pembelian  * * * 

Penjualan * * * * 

FISIK     

Penyimpanan * * * * 

Pengangkutan  * * * 

Transportasi  * * * 

FASILITAS     

Informasi pasar * * * * 

Penanggungan 

resiko 

* * * * 

Sumber : Data primer 2015 (Diolah) 

4.3.1 Fungsi Pemasaran Jagal 

Jagal sapi pada umumnya menjual daging kepada 

pedagang besar (pengepul) dengan cara pedagang besar 

datang ke lokasi produksi untuk membeli daging dengan 

harga Rp. 82.880,-/kg pada bulan Maret 2015, namun ada 

juga dengan cara mengirim ke tempat pedagang besar. 

Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh jagal adalah 
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pengiriman daging sapi segar sampai pedagang besar 

mengambil jumlah daging yang diinginkan, untuk 

transportasi hanya minoritas saja jagal yang 

mengantarkan daging sapi segar ke pedagang besar 

(pengepul), mayoritas pedagang besar (pengepul) sendiri 

yang mengambil daging sapi segar ke lokasi produsen. 

Fungsi pemasaran dengan fasilitas terdiri dari informasi 

pasar yang artinya jagal harus mengetahui informasi 

mengenai naik turunnya harga daging sapi segar yang 

ada di pasaran, kemudian produsen juga menanggung 

resiko kerusakan daging yang terjadi karena daya simpan 

yang terlalu lama atau masalah lain yang dapat 

menyebabkan daging menjadi rusak. 

Jagal juga memiliki fungsi pemasaran antara lain 

fungsi pertukaran yang mencakup penjualan daging sapi 

segar kepada pedagang besar, pedagang menengah, 

retailer atau pedagang pengecer dan konsumen. Jagal 

pada umumnya menjual hasil produksinya ke pedagang 

besar, namun tidak semua hasil produksinya di jual ke 

pedagang besar karena ada sebagian dari hasil produksi 

meskipun itu sedikit yang di jual ke pedagang menengah 

dan pedagang kecil. Para pembeli baik dari pedagang 

besar, pedagang menengah, pedagang pengecer maupun 

konsumen akan datang ke pasar Setono Betek untuk 

membeli daging. 

4.3.2 Fungsi Pemasaran Pedagang Besar 

Pedagang besar atau yang dikenal memiliki 

fungsi pemasaran antara lain fungsi pertukaran yang 
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mencakup pembelian dan penjulan. Pembelian daging 

sapi segar dilakukan pedagang besar langsung kepada 

produsen atau jagal dengan jumlah rata-rata pengambilan 

per bulan 2101 kg dengan harga pembelian Rp. 82.880,-

/kg selain pembelian fungsi pertukaran pengepul adalah 

penjualan. Penjualan dilakukan kepada pedagang 

menengah dengan harga Rp. 89.320,-/kg dan ada. Fungsi 

pemasaran berupa fisik yang dilakukan oleh pedagang 

besar adalah transportasi, artinya pedagang besar 

melakukan pengiriman daging kepada pedagang 

menengah dengan alasan tertentu untuk mendapatkan 

biaya tambahan pada saat proses pemasaran daging sapi 

segar. Fungsi pemasaran berupa fasilitas adalah 

penanggungan resiko atas kerusakan daging sapi dihitung 

dari jangka waktu setelah pengiriman, namun untuk 

penanggungan resiko ini antara pedagang besar dengan 

pedagang menengah harus memiliki sebuah perjanjian 

sebelum melaksanakan kegiatan pemasaran, selanjutnya 

adalah informasi pasar yang artinya pedagang besar harus 

mengetahui minimal naik turunnya harga daging sapi 

segar yang berlaku pada saat itu. Cara pembayaran oleh 

pedagang besar  kepada jagal ada dua cara yaitu secara 

tunai dan kredit. 

4.3.3 Fungsi Pemasaran Pedagang Menengah 

Pedagang menengah atau yang dikenal memiliki 

fungsi pemasaran antara lain fungsi pertukaran yang 

mencakup pembelian dan penjualan. Pembelian daging 

sapi segar dilakukan pedagang pedagang menengah 
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langsung kepada produsen atau jagal dan ada juga yang 

membeli ke pedagang besar dengan jumlah rata-rata 

pengambilan per bulan 843 kg dengan harga pembelian 

Rp. 88.342,66,-/kg pada bulan maret 2015 selain 

pembelian fungsi pertukaran pengepul adalah penjualan. 

Penjualan dilakukan kepada pedagang kecil dengan harga 

Rp. 91.223,78,-/kg pada bulan maret 2015. Fungsi 

pemasaran berupa fisik yang dilakukan oleh pedagang 

menengah adalah transportasi, artinya pedagang 

menengah melakukan pengiriman daging dari prosusen 

atau pedagang besar. Fungsi pemasaran berupa fasilitas 

adalah penanggungan resiko atas kerusakan daging sapi 

dihitung dari jangka waktu setelah pengiriman, namun 

untuk penanggungan resiko ini antara pedagang besar 

dengan pedagang menengah harus memiliki sebuah 

perjanjian sebelum melaksanakan kegiatan pemasaran, 

selanjutnya adalah informasi pasar yang artinya pedagang 

besar harus mengetahui minimal naik turunnya harga 

daging sapi segar yang berlaku pada saat itu. Cara 

pembayaran oleh pedagang besar  kepada jagal ada dua 

cara yaitu secara tunai dan kredit. 

4.3.3 Fungsi Pemasaran Retailer 

Pedagang kecil memiliki fungsi pemasaran antara 

lain fungsi pertukaran yang mencakup pembelian dan 

penjualan. Pembelian daging sapi segar dilakukan 

pedagang kecil langsung dari pedagang menengah 

dengan jumlah rata-rata 267 kg dengan harga pembelian 

Rp. 91.113,54,-/kg pada bulan maret 2015 selain 
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pembelian, fungsi pertukaran pedagang kecil adalah 

melakukan kegiatan sampingan, namun rutin penjualan 

daging sapi segar. Pekerjaan sebagai  pedagang kecil 

dikatakan penjualan sampingan, dikarenakan pada 

pedagang kecil mayoritas menjual daging sapi segar 

dengan kebutuhan pokok yang lainnya, sehingga 

pendapatan yang diterima tidak hanya berasal dari 

keuntungan penjualan daging sapi. Penjualan dilakukan 

kepada konsumen akhir dengan harag Rp. 96.026,2,-/kg 

pada bulan maret 2015. Seleksi daging tidak dilakukan 

oleh pedagang kecil, sebab sasaran yang dituju adalah 

konsumen akhir. Fungsi pemasaran berupa fasilitas 

penangggungan resiko, apabila konsumen akhir membeli 

dalam jumlah banyak dan terjadi kerusakan daging ini 

antara pedagang menengah dengan pedagang kecil harus 

memiliki sebuah perjanjian sebelum melaksanakan 

kegiatan pemasaran, selanjutnya adalah informasi pasar 

yang artinya pengepul harus mengetahui minimal naik 

turunnya harga daging sapi yang berlaku pada saat itu. 

4.4 Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran sebagai badan usaha atau 

individu yang menyelenggarakan pemasaran, 

menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada 

konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan 

badan usaha atau individu lain. Pemasaran merupakan 

kegiatan terakhir dari produksi sehingga baik buruknya 

sistem pemasaran yang dilakukan berpengaruh nyata 
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terhadap tingkat keuntungan yang didapat. Pemasaran 

apabila dilakukan dengan baik maka keuntungan yang 

didapat akan semakin besar akan tetapi jika pemasaran 

yang dilakukan kurang baik maka keuntungan yang 

didapat akan semakin kecil. Pembelian daging yang 

dilakukan pedagang besar dari jagal dengan 

mempertimbangkan kualitas daging. Sistem penjualan 

daging sapi segar dilakukan pasar dan retailer. 

Pemotongan ternak sapi yang dilakukan oleh jagal 

menghasilkan daging I, daging II, paru, jantung, hati, 

jerohan, kulit, kikil, tulang, kepala dan gajih. Pedagang 

besar memperoleh daging dari jagal dengan harga per 

kilogram, dari pedagang besar di jual ke pedagang eceran 

dengan harga per kilogram. Cara pemasaran yang 

dilakukan dengan cara yaitu retailer atau pedagang 

pengecer mendatangi pedagang besar.  

4.4.1 Jagal 

Lembaga pemasaran jagal adalah lembaga yang 

berperan sebagai produsen yang memproduksi daging 

sapi segar yang dijual kepada konsumen, namun selama 

proses penjualan atau pemasaran berlangsung, produsen 

membutuhkan peranan lembaga-lembaga lain dalam 

memasarkan daging sapi segar sampai ke tangan 

konsumen akhir. Banyaknya lembaga-lembaga yang ikut 

dalam proses pemasaran madu, secara otomatis biaya 

pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing 

lembaga akan bertambah. 
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4.4.2 Pedagang Besar 

Pedagang besar adalah pedagang perantara yang 

membeli daging sapi segar dari jagal dengan jumlah 

besar dan dalam satuan kilogram, setelah itu pedagang 

besar melakukan fungsi pemasaran dengan menjualnya 

dalam satuan kilogram kepada pedagang pengecer. 

Pedagang besar dalam lembaga pemasaran mempunyai 

peran sebagai pengepul sekaligus sebagai perantara 

penyalur dari produsen ke konsumen akhir. Sistem yang 

dilakukan oleh pedagang besar dalam proses 

pemasarannya adalah dengan cara konsumen akhir 

mendatangi pedagang besar yang ada di pasar. 

Keberadaan pedagang besar sangat membantu produsen 

dalam menyalurkan barang kepada konsumen akhir, 

namun pada proses penyaluran barang ini terdapat 

keunggulan dan kekurangan yang didapat karena adanya 

pedagang besar adalah nilai margin pemasaran yang 

menjadi tinggi. 

4.4.2 Pedagang Menengah 

Pedagang menengah adalah pedagang perantara 

yang membeli daging sapi segar dari jagal dengan jumlah 

besar dan dalam satuan kilogram, setelah itu pedagang 

besar melakukan fungsi pemasaran dengan menjualnya 

dalam satuan kilogram kepada pedagang pengecer. 

Pedagang menengah dalam lembaga pemasaran 

mempunyai peran sebagai sebagai perantara penyalur 

dari produsen ke pedagang kecil dan konsumen akhir. 
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Sistem yang dilakukan oleh pedagang menengah dalam 

proses pemasarannya adalah dengan cara konsumen akhir 

mendatangi pedagang menengah yang ada di pasar. 

Keberadaan pedagang menengah sangat membantu 

produsen dalam menyalurkan barang kepada konsumen 

akhir, namun pada proses penyaluran barang ini terdapat 

keunggulan dan kekurangan yang didapat karena adanya 

pedagang menengah adalah nilai margin pemasaran yang 

menjadi tinggi. 

4.4.3 Retailer (Pedagang Pengecer) 

Retailer atau pedagang pengecer adalah pedagang 

perantara yang membeli daging sapi segar dari pedagang 

besar ataupun pedagang menengah. Retailer atau 

pedagang pengecer mempunyai peran sebagai penyalur 

dari produsen, pedagang besar atau pedagang menengah 

ke konsumen akhir. Lembaga pemasaran yang panjang 

dari produsen menuju konsumen akhir membuat nilai 

margin pemasaran terus bertambah. Retailer atau 

pedagang pengecer mengalami kerugian apabila produk 

yang disimpan terlalu lama, dikarenakan daging sapi 

segar tidak dapat terlalu lama di simpan di dalam freezer, 

oleh karena itu jika penyimpanan yang dilakaukan terlalu 

lama maka akan berdampak kerusakan pada daging 

tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada 

pedagang pengecer. 
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4.5 Saluran Pemasaran 

Gambar 24 menunjukkan saluran pemasaran 

daging sapi segar di Kota Kediri yang memiliki 4 rantai 

saluran pemasaran. Saluran pemasaran pertama terdiri 

dari jagal (produsen), pedagang besar,  pedagang 

menengah dan retailer atau pedagang pengecer. Saluran 

pemasaran kedua terdiri dari jagal, pedagang besar dan 

pedagang kecil. Saluran pemasaran ketiga terdiri dari 

jagal, pedagang menengah dan pedagang kecil. Saluran 

keempat terdiri dari jagal dan pedagang kecil.  

 
Gambar 24. Saluran pemasaran daging sapi segar di Kota 

Kediri. 

 

4.5.1 Saluran Pemasaran Pola I 

 Saluran pemasaran pola I adalah saluran 

pemasaran yang paling panjang dan melibatkan semua 



87 
 

lembaga pemasaran dari jagal sampai ke pedagang kecil. 

Saluran pemasaran ini disebut saluran distribusi panjang. 

Gambar 25. Saluran pemasaran pola I 

4.5.2 Saluran Pemasaran Pola II 

Saluran pemasaran pola II merupakan saluran 

pemasaran saluran pemasaran yang melibatkan lembaga 

mulai dari jagal, pedagang besar dan pedagang kecil, 

biasanya saluran pemasaran pola II ini sering disebut 

saluran distribusi sedang. 
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  Gambar 26. Saluran pemasaran pola II 

  

4.5.3 Saluran Pemasaran Pola III 

 Saluran pemasaran pola III hanya melibatkan 

jagal, pedagang menengah dan pedagang kecil, biasanya 

saluran pemasaran pola II ini sering disebut saluran 

distribusi sedang. 

 

Gambar 27. Saluran pemasaran pola III 

4.5.4 Saluran Pemasaran Pola IV 

 Saluran pemasaran pola IV hanya melibatkan 

jagal dan pedagang kecil. Saluran pemasaran ini biasanya 
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disebut distribusi pendek. Nilai margin dari saluran 

pemasaran pola IV adalah Rp. 0,-. Saluran pemasaran 

pola IV mempunyai kekurangan yakni jumlah produk 

yang di jual hanya dalam skala kecil . 

 
Gambar 28. Saluran pemasaran pola IV 

4.6 Biaya dan Pendapatan Masing-Masing Lembaga 

Pemasaran 

 Biaya pemasaran merupakan total keseluruhan 

biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk keperluan 

pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

penjualan hasil produksi sampai ke tangan konsumen 

akhir, jadi jumlah pengeluaran dan laba perantara 

merupakan bagian dari biaya pemasaran.  Pedagang 

perantara mengeluarkan biaya dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan pemasaran daging sapi segar 

hingga konsumen. Besarnya biaya yang dikeluarkan bagi 

tiap saluran pemasaran selalu berbeda-beda. Semakin 

panjang saluran pemasaran maka jumlah biaya yang 

dikeluarkan akan semakin bertambah. 
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4.6.1 Biaya Pemasaran dan Pendapatan Produsen 

(Jagal) 

Biaya yang dikeluarkan jagal atau produsen terbagi 

menjadi dua yaitu biaya pemasaran tetap dan biaya 

pemasaran tidak tetap. Biaya pemasaran tetap meliputi 

sewa kendaraan dan penyusutan barang. Biaya 

pemasaran tidak tetap meliputi pembelian ternak, upah 

tenaga kerja harian, retribusi pasar, retribusi RPH, bahan 

bakar, konsumsi, listrik dan kebersihan. Biaya dan 

pendapatan peternak dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rugi laba jagal dalam hitungan per ekor ternak 

sapi  

 
Sumber : Data primer 2015 Lampiran 21. (Diolah) 

*) paru, jantung, hati, alat pencernaan, kulit, kikil, tulang, 

kepala, lemak. 

 

Keuntungan jagal di Kota Kediri jika dihitung per 

ekor sapi rata-rata akan mendapatkan laba sebesar Rp. 
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2088753.31/ekor. Keuntungan ini diperoleh dari total 

penerimaan di kurangi total biaya pemasaran yaitu Rp. 

18220382.08,-  Rp. 16131628.76,-. Biaya pemasaran 

tidak tetap terbesar adalah untuk pembelian ternak sapi 

yang mencapai 97,911% dari total biaya pemasaran. 

4.6.2 Biaya Pemasaran dan Pendapatan Pedagang 

Besar 

Pedagang besar berfungsi untuk menyalurkan 

produk daging sapi segar dari jagal ke pedagang 

menengah, pengecer dan konsumen. Biaya pemasaran 

yang dikeluarkan pedagang besar terbagi menjadi dua 

yaitu biaya pemasaran tetap dan biaya pemasaran tidak 

tetap. Biaya pemasaran tetap adalah penyusutan alat-alat 

pemasaran. Biaya pemasaran tidak tetap meliputi 

pembelian daging, transportasi, bahan bakar, retribusi 

pasar, listrik dan kebersihan. Biaya pemasaran terbesar 

adalah pada pembelian daging yaitu sebanyak Rp. 

83.029,86,-. 

Keuntungan pedagang besar daging sapi segar I 

yang berada di Kota Kediri dalam dalam satuan kilogram 

daging mendapatkan Rp. 6.284,47,-. Keuntungan ini 

diperoleh dari total penerimaan penjualan daging sapi 

segar I per kilogram daging Rp. 89.320,- di kurangi total 

biaya pemasaran Rp. 83.035,53,-. Biaya terbesar untuk 

biaya pemasaran adalah pembelian daging I mencapai 

99,813% dari total biaya pemasaran. 
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Keuntungan pedagang besar daging sapi segar II 

yang berada di Kota Kediri dalam dalam satuan kilogram 

daging II mendapatkan Rp. 11.854,43,-. Keuntungan ini 

diperoleh dari total penerimaan penjualan produk daging 

II per kilogaram daging Rp. 81.300,- di kurangi total 

biaya pemasaran Rp. 68.141,62,-. Biaya terbesar untuk 

biaya pemasaran adalah pembelian daging II mencapai 

99,793% dari total biaya pemasaran. Biaya pemasaran 

dan pendapatan pedagang besar dapat dilihat pada Tabel 

6. 
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Tabel 6. Rugi laba pedagang besar dalam hitungan per kilogram daging I dan daging II 

 
Sumber : Data primer 2015 Lampiran 27 dan 28 (Diolah) 
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4.6.3 Biaya Pemasaran dan Pendapatan Pedagang 

Menengah 

Pedagang menengah berfungsi untuk menyalurkan 

produk daging sapi segar dari jagal ke pengecer dan 

konsumen. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang 

besar terbagi menjadi dua yaitu biaya pemasaran tetap dan 

biaya pemasaran tidak tetap. Biaya pemasaran tetap adalah 

penyusutan alat-alat pemasaran. Biaya pemasaran tidak 

tetap meliputi pembelian daging I,  tranportasi, bahan 

bakar, retribusi pasar, listrik dan kebersihan.  

 Keuntungan pedagang besar daging sapi segar 

yang berada di Kota Kediri per satuan kilogram daging I 

mendapatkan Rp. 1.823,29,-. Keuntungan ini diperoleh 

dari total penerimaan penjualan daging sapi segar per 

kilogram Rp. 91.223,- di kurangi total biaya pemasaran 

Rp. 89.399,71,-. Biaya terbesar untuk biaya pemasaran  

adalah dari pembelian daging I yaitu mencapai 98,817%.  

Keuntungan pedagang besar daging sapi segar yang 

berada di Kota Kediri per satuan kilogram daging II 

mendapatkan Rp. 9.102,05,-. Keuntungan ini diperoleh 

dari total penerimaan penjualan daging sapi segar per 

kilogram Rp. 85.000,- di kurangi total biaya pemasaran 

Rp. 75.897,95,-. Biaya terbesar untuk biaya pemasaran 

adalah pembelian daging II yaitu sebesar 98,817% dari 

total biaya. Biaya dan pendapatan pedagang besar dapat 

dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Rugi laba pedagang menengah dalam hitungan per kilogram daging I dan daging II 

 
Sumber : Data primer 2015 Lampiran 29 dan 30 (Diolah) 
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4.6.4 Biaya Pemasaran dan Pendapatan Pedagang 

Pengecer (Retailer) 

Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer 

(retailer)  yaitu biaya pemasarana tidak tetap. Biaya 

pemasaran tidak tetap meliputi pembelian daging dan 

transportasi. Biaya pemasaran dan pendapatan pedagang 

pengecer (retailer) dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Rugi laba  retailer dalam hitungan per kilogram 

daging I 

Komponen Biaya 

Jumlah 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Biaya pemasaran 

  Biaya pemasaran 

tidak tetap 

  Pembelian daging I 91.113,54        96,66 

Transportasi  3.152,84 3,34 

Total biaya 

pemasaran tidak 

tetap 94.266,38  100,00 

Total biaya 

pemasaran   94.266,38 100,00 

Total Penerimaan  96.026,20 

 Laba  1.759,82  

 
 

  Sumber : Data primer 2015 Lampiran 31. (Diolah) 

Keuntungan yang diperoleh pedagang pengecer 

(retailer) daging sapi segar di Kota Kediri dalam satuan 

kilogram daging I adalah Rp. 1.759,82.-. Keuntungan ini 

diperoleh dari total penerimaan Rp. 96.026,2,- dikurangi 
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total biaya pemasaran Rp. 94.266,38,-. Biaya pemasaran 

terbesar adalah untuk pembelian daging sapi segar dari 

pedagang besar yakni mencapai 96,66% dari total biaya 

pemasaran. 

4.7 Margin Pemasaran 
 Margin pemasaran pada pola saluran distribusi 

panjang, sedang maupun pendek berbeda perbedaan ini 

disebabkan banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat, 

biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Pola 

saluran pemasaran daging sapi segar di Kota Kediri ada 4 

yaitu : 

1. Jagal  Pedagang besar Pedagang menengah

  Pedagang kecil 

2. Jagal  Pedagang besar Pedagang kecil 

3. Jagal Pedagang menengah  Pedagang 

kecil 

4. Jagal Pedagang kecil 

Semakin panjang saluran pemasaran (semakin banyak 

lembaga yang terlibat) maka semakin besar margin 

pemasarannya. 

 

4.7.1 Margin Pemasaran Pola I 

Saluran pemasaran pola I melibatkan jagal 

(produsen), pedagang besar, pedagang menengah dan 

pedagang pengecer (retailer). Pedagang besar membeli 

daging ke jagal dalam satuan kilogram kemudian menjual 
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ke pedagang menengah dalam satuan kilogram dan 

dilanjutkan oleh pedagang pengecer yang menjual daging 

sapi segar ke konsumen akhir.  

Tabel 9. Biaya pemasaran lembaga pemasaran 

 
Sumber: Data primer 2015 (Diolah) 
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Tabel 10. Rata-rata margin pemasaran, presentase margin 

dan share harga pada lembaga pemasaran daging 

sapi segar I dan daging II di Kota Kediri pada 

saluran I  

Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah) 

 Tabel 10 menunjukan bahwa margin pemasaran 

daging I antara jagal dan pedagang besar adalah Rp. 

6.440,- dengan presentase margin 48,99%, antara 

pedagang besar dan  pedagang menengah adalah Rp. 

1.903,78,- dengan presentase margin 14,48% dan antara 

pedagang menengah dan pedagang kecil adalah Rp. 

4.802,2,- dengan presentase margin 36,53%. Untuk daging 

II antara jagal dan pedagang besar adalah Rp. 13.300,- 

dengan presentase margin 47,46%, antara pedagang besar 

dan Pedagang menengah adalah Rp. 3.700,- dengan 

presentase margin 13,20% dan antara pedagang menengah 

dan pedagang kecil adalah Rp. 11.026,2,- dengan 

presentase margin 39,34%.  

  Share harga pada saluran I daging I adalah 86,31% 

untuk jagal, 93,02% untuk pedagang besar dan 95,00% 
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untuk pedagang menengah. Share harga pada daging II 

yaitu 70,81% untuk jagal 84,66% untuk pedagang besar 

dan 88,52% untuk pedagang menengah. Share harga 

paling tinggi dalam saluran pemasaran I adalah 95,00% 

pedagang menengah untuk daging I dan 88,52% untuk 

pedagang menengah untuk daging II. 

Tabel 11. Rata-rata share biaya pemasaran dan share 

keuntungan pemasaran pada lembaga pemasaran 

daging sapi segar I dan daging II di Kota Kediri 

pada saluran I 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33. (Diolah) 

 Tabel 11 menunjukan bahwa presentase biaya 

pemasaran daging I pada jagal adalah 25,99%, pedagang 

besar 2,64%, pedagang menengah 17,92% dan pedagang 

kecil 53,45%. Presentase biaya pemasaran daging II pada 

jagal adalah 23,08%, pedagang besar 2,60%, pedagang 

menengah 16,47% dan pedagang kecil 57,84%. Presentase 
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keuntungan pada daging I lembaga pemasaran jagal adalah 

49,05%, pedagang besar 32,45%, pedagang menengah 

9,42% dan pedagang kecil 9,09%. Presentase keuntungan 

pemasaran daging II pada lembaga pemasaran jagal adalah 

24,48%, pedagang besar 41,37%, pedagang menengah 

28,62 dan pedagang kecil 5,53%.  

Tabel 12. Efisiensi pemasaran pada lembaga pemasaran 

daging sapi segar I dan daging II di Kota Kediri 

pada saluran I 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33. (Diolah) 

Tabel 12 menunjukan. Efisiensi pemasaran daging I 

adalah 0,263 dan daging II adalah 0,268 atinya bahwa 

daging I pada saluran ini lebih efisien dibandingkan 

dengan daging II karena nilai Eps daging I lebih rendah 

dibandingkan dengan daging II. 

 

4.7.2 Margin Saluran Pemasaran Pola II 

Saluran pemasaran II melibatkan jagal, pedagang 

besar dan pedagang kecil. Pedagang besar membeli daging 

sapi segar dari jagal dalam satuan kilogram. 
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Tabel 13. Rata-rata margin pemasaran, presentase Margin 

dan share harga  pada lembaga pemasaran 

daging sapi segar I dan daging II pada saluran II. 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33. (Diolah) 

 Tabel 13 menunjukan margin pemasaran daging I 

antara jagal dan pedagang besar adalah Rp. 6.440,- atau 

48,99% dan antara pedagang besar dan pedagang kecil 

adalah Rp. 6.706,2,- atau 51,01%. Margin pemasaran 

daging II antara jagal dan pedagang besar Rp. 13.300,-, 

atau 47,46% dan antara pedagang besar dan pedagang 

kecil Rp. 14.726,2,- atau 52,54%. 

 Share harga pada saluaran II daging I yaitu 86,31% 

untuk jagal dan 93,02% untuk pedagang besar. Share 

harga pada daging II yaitu 70,81% untuk jagal dan 84,66% 

untuk pedagang kecil. Share harga paling tinggi dalam 

saluran pemasaran I adalah 93,02% pedagang besar untuk 

daging I dan 84,66% untuk pedagang besar. 
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Tabel 14. Rata-rata share biaya pemasaran dan share 

keuntungan pemasaran pada lembaga pemasaran 

daging sapi segar I dan daging II pada saluran II. 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah) 

 Tebel 14 menunjukan presentase biaya pemasaran 

dagin I pada lembaga pemasaran jagal adalah 31,67%, 

pedagang besar 3,21% dan pedagang kecil 65,12%. 

Presentase biaya pemasaran daging II pada lembaga 

pemasaran jagal 27,63%, pedagang besar  3,11% dan 

pedagang kecil 69,25%. Presentasi keuntungan daging I 

pada lembaga pemsaran jagal dalah 54,14%, pedagang 

besar 35,82% dan pedagang kecil 10,03%. Presentase 

keuntungan daging II pada lembaga pemasaran jagal 

34,30%, pedagang besar 57,95%, pedagang kecil 7,75%. 
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Tabel 15. Efisiensi pemasaran pada lembaga pemasaran 

daging sapi segar I dan daging II pada saluran II. 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah) 

 

Tabel 15 menunjukan Eps daging I adalah 0,163 dan 

Eps daging II 0,170 artinya bahwa daging I lebih efisien 

dibandingkan dengan daging II karena nila Eps pada 

daging I lebih rendah jika dibandingkan dengan daging II. 

4.7.3 Margin Saluran Pemasaran Pola III 

Saluran pemasaran III melibatkan jagal, pedagang 

menengah dan pedagang kecil. Pedagang menengah 

membeli daging sapi segar dari jagal dalam satuan 

kilogram.  
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Tabel 16. Rata-rata margin pemasaran, presentase 

margin,dan share harga pada lembaga 

pemasaran daging sapi segar I di Kota Kediri 

pada saluran III 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah) 

 Tabel 16 menunjukan bahwa magin pemasaran 

daging I antara lembaga pemasaran jagal dan pedagang 

menengah adalah Rp. 8.343,78,- atau 63,47%, antara 

pedagang menengah dan pedagang kecil adalah Rp. 

4.802,42,- atau 36,53%. Margin pemasaran daging II 

antara jagal dan pedagang menengah adalah Rp. 17.000,- 

atau 60,66% dan antara pedagang menengah dan pedagang 

kecil adalah  Rp 11.026,2,- atau 39,34%.  

 Share harga pada daging I adalah 86,31% untuk 

jagal dan 95,00% untuk pedagang menengah. Share harga 

daging II  adalah 70,81% untuk jagal dan 88,52% untuk 

pedagang menengah. Share harga paling tinggi dalam 

saluran pemasaran I adalah 95,00% pedagang menengah 

untuk daging I dan 88,52% untuk pedagang menengah. 
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Tabel 17. Rata-rata share biaya pemasaran dan share 

keuntungan pemasaran pada lembaga 

pemasaran daging sapi segar I di Kota Kediri 

pada saluran III 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah) 

 Tabel 17 menunjukan bahwa presentase biaya 

pemasaran daging I pada lembaga pemasaran jagal adalah 

26,70%, pedagang menengah 18,41% dan pedagang kecil 

54,90%. Presentase biaya pemasaran daging II pada 

lembaga pemasaran jagal adalah 23,70%, pedagang 

menengah 16,91% dan pedagang kecil 59,39%. Presentase 

keuntungan daging I pada lembaga pemasaran jagal adalah 

72,61%, pedagang menengah 13,94% dan pedagang kecil 

13,45%. Presentase keuntungan daging II pada lembaga 

pemasaran jagal adalah 41,76%, pedagang menengah 

48,81% dan pedagang kecil 9,44%. 
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Tabel 18. Efisiensi pemasaran pada lembaga pemasaran 

daging sapi segar I di Kota Kediri pada saluran 

III 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah) 

 Tabel 18 menunjukan nilai Eps pada daging I 

0,192 dan Eps pada daging II 1,192 artinya bahwa daging I 

lebih efisien dibandingkan dengan daging II dilihat dari 

nilai Eps daging I lebih rendah dibandingkan dengan 

daging II. 

4.7.3 Margin Saluran Pemasaran Pola IV 

Saluran pemasaran IV melibatkan jagal dan 

pedagang kecil. Pedagang kecil membeli daging sapi segar 

dari jagal dalam satuan kilogram.  
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Tabel 19. Rata-rata margin pemasaran dan presentase 

margin dan share harga  pada lembaga 

pemasaran daging sapi segar  di Kota Kediri 

pada saluran IV 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah) 

 Margin pemasaran daging I antara lembaga 

pemasaran jagal dan pedagang kecil adalah Rp. 13.146,2,- 

atau 100%. Margin pemasaran daging II antara lembaga 

pemasaran jagal dan pedagang adalah Rp. 28.026,2,- atau 

100%. Share harga pada daging I adalah 86,31% untuk 

jagal. Share harga pada daging II adalah 70,81% untuk 

jagal.  
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Tabel 20. Rata-rata share biaya pemasaran dan share 

keuntungan pemasaran pada lembaga pemasaran 

daging sapi segar I di Kota Kediri pada saluran 

IV 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah) 

 Tabel 20 menunjukan bahwa presentase biaya 

pemasaran daging I pada lembaga pemsaran jagal adalah 

32,72%, pedagang kecil 67,28%. Presentase biaya 

pemasaran daging II pada lembaga pemasaran daging II 

lembaga pemasaran jagal adalah 28,52% dan pedagang 

kecil 71,48%. Presentase keuntungan pemasaran daging I 

pada lembaga pemasaran jagal adalah 84,37% dan 

pedagang kecil 15,63%. Presentase keuntungan pemasaran 

daging II pada lembaga pemasaran jagal adalah 81,57% 

dan pedagang kecil 18,43%. 
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Tabel 21. Efisiensi pemasaran pada lembaga pemasaran 

daging sapi segar I di Kota Kediri pada saluran 

IV 

 
Sumber: Data primer 2015, Lampiran 32 dan 33 (Diolah). 

 Tabel 21 menunjukan nilai Eps daging I 0,105 dan 

Eps daging II 0,111 artinya bahwa daging I lebih efisien 

dibandingkan dengan daging II pada saluran ini karena 

nilai Eps daging I lebih rendah jika dibandingkan dengan 

daging II. 
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Tabel 22. Rangkuman presentase margin pemasaran, share 

harga, share biaya pemasaran, share 

keuntungan dan nilai Eps di semua saluran 

pemasaran daging I  

 
Sumber : Data primer 2015 (Diolah) 
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Tabel 22. Rangkuman presentase margin pemasaran, share 

harga, share biaya pemasaran, share 

keuntungan dan nilai Eps di semua saluran 

pemasaran daging II  

 
Sumber : Data primer 2015 (Diolah).
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