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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Sektor peternakan khususnya ayam petelur merupakan 

usaha yang berkembang cukup pesat karena pengaruhnya 
sebagai penghasil sumber protein yang murah dibandingkan 
dengan sumber protein hewani lainnya, sehingga siklus 
perputaran usaha sangat besar dan cepat. Agribisnis 
merupakan salah satu sektor dalam melakukan kegiatan 
perekonomian yang berbasis pada usaha pertanian atau bidang 
lain yang mendukungnya meliputi salah satu atau keseluruhan 
dari mata rantai produksi, pengelolaan hasil serta pemasaran 
yang termasuk didalamnya peternakan ayam 

Usaha peternakan ayam petelur merupakan salah satu 
ternak unggas yang dapat mendukung program pemerintah, 
karena keunggulannya dalam memproduksi telur dan 
memproduksi daging. Hal ini dapat memberikan konstribusi 
terhadap pemenuhan gizi dengan harga yang terjangkau pada 
kalangan masyarakat, mampu menyediakan lapangan kerja 
dan usaha ini mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan 
sumberdaya manusia melalui penyediaan hewani (Salele, 
Boyke, Masje dan Paula, 2014). Berdasarkan data dari Dinas 
Peternakan provinsi Jawa Timur (2014), populasi ternak ayam 
petelur di Jawa Timur  43.066.361 di tahun 2013, 41.156.842 
di tahun 2014, dan 41.650.725 di tahun 2015. dilihat dari 
jumlah peningkatan populasi ayam petelur tersebut maka ayam 
petelur afkir (tidak produktif) merupakan protein alternative 
yang mudah dipasarkan sebagai sumber daging asal ternak. 
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Daging ayam afkir pada umumnya memiliki kualitas 
daging yang alot dan banyak kandungan lemak jika ditinjau 
dari segi kesehatan, memiliki kandungan gizi yang kurang, 
namun tetap bernilai ekonomis dimata peternak atau produsen 
ketika dipasarkan ke pasar-pasar tradisional namun harga 
ayam afkir relatif lebih murah sehingga ayam ini memiliki 
pasarnya sendiri (Nawawi, 2013). Pengafkiran ayam petelur 
sebaiknya dilaksanakan pada waktu yang tepat yakni umur 20-
24 bulan, karena dapat menimbulkan penambahan biaya 
produksi dari pakan yang dikosumsi ternak ayam tidak 
sebanding dengan hasil produksinya, umumnya sistem 
pemasaran ayam ras petelur afkir yaitu pedagang mengadakan 
transaksi untuk menentukan harga, jika sudah ada kesepakatan 
harga maka tengkulak datang kepeternakan. 

Pemasaran merupakan tujuan akhir dari proses 
produksi yaitu untuk dijual dengan harapan mendapatkan 
keuntungan. Kecermatan dan ketepatan untuk menentukan 
saluran pemasaran harus diterapkan dalam memasarkan ayam 
petelur afkir sampai ke konsumen akhir dengan harga yang 
wajar dan lembaga pemasaran yang terlibat mampu 
menjalankan fungsi pemasaran secara baik. Banyaknya 
lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran ayam afkir 
akan mempengaruhi panjang pendeknya saluran pemasaran 
serta besarnya biaya pemasaran. Besarnya biaya pemasaran 
mengakibatkan semakin besarnya perbedaan harga antara 
peternak produsen dengan konsumen. Hubungan antara harga 
yang diterima peternak produsen dengan harga yang dibayar 
oleh konsumen sangat bergantung pada stuktur pemasaran 
yang menghubungkannya. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa saja pola saluran pemasaran ayam petelur afkir dan 

ayam petelur culling di Kecamatan Selopuro Kabupaten 
Blitar. 

2. Bagaimana efisiensi pemasaran yang ditinjau dari segi 
margin pemasaran, presentase margin, mark up price, dan 
farmer price share dari masing-masing lembaga 
pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran ayam 
petelur afkir dan culling di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar. 

1.3 Tujuan 
Tujuan Penelitian adalah 

1. Mengetahui pola saluran pemasaran dengan lembaga yang 
terlibat dalam pemasaran ayam petelur afkir dan ayam 
petelur culling di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui efisiensi pemasaran yang ditinjau dari segi 
margin pemasaran, presentase margin, mark up price, dan 
farmer price share dari masing-masing lembaga 
pemasaran yang berperan dalam pemasaran ayam petelur 
afkir dan ayam petelur culling di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar. 

1.4 Kegunaan 
Kegunaan penelitian adalah 

1. Bagi peternak produsen, penelitian ini dapat digunakan 
sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan 
mengenai pemasaran ayam petelur afkir dan culling 
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2. Sebagai bahan informasi bagi lembaga pemasaran yang 
terkait untuk lebih mengembangkan lagi usahanya. 

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai 
bahan penerapan ilmu selama proses perkuliahan, praktek 
lapang dan wawasan baru mengenai efisiensi pemasaran 
ayam petelur afkir dan culling 

4. Bagi pembaca dan peminat permasalahan yang sama, hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
informasi dan pengetahuan. 

1.5 Kerangka Konsep Penelitian 
Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan 

didukung oleh tinjauan pustaka, maka dapat disusun kerangka 
pemikiran sebagai berikut: 

Pemasaran memberi sumbangan besar terhadap 
meningkatnya barang dan jasa yang diperlukan sehingga 
meningkatkan kemakmuran masyarakat. Peternakan ayam 
petelur merupakan suatu usaha yang dimenghasilkan produk 
utama berupa telur dan produk akhir yaitu daging apabila 
sudah mencapai masa afkir. Pengafkiran ayam petelur 
sebaiknya dilakukan pada ayam yang menunjukkan 
pertumbuhan yang abnormal dan berbeda jauh dengan 
pertumbuhan ayam yang lain selain itu pengafkiran dapat 
dilakukan pada produksi ayam menurun karena mencapai usia 
tua. Karena ayam yang sudah tidak produktif jika dipelihara 
mengakibatkan bertambahnya beban operasional dari ayam 
yang masih produktif. Kecermatan dan ketepatan proses 
pengafkiran perlu dilakukan dengan diiringi ketepatan proses 
saluran pemasarannya. Tujuan pemasaran adalah menciptakan 
kegunaan tempat dan kegunaan waktu bagi pembeli dimana 
kegunaan artinya suatu ukuran umum mengenai produk yang 
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dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Hal ini melibatkan 
suatu lembaga tertentu untuk menyalurkan hasil produksi yang 
disalurkan dari produsen kepada konsumen antara lain 
pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, 
dan pedagang luar daerah. Setiap lembaga pemasaran 
mempunyai peran dan fungsi pemasaran yang berbeda satu 
sama lain.  

Mengingat aktivitas pemasaran ayam petelur afkir 
diharapkan mampu memberikan kepuasan harga terhadap 
konsumen dan tidak merugikan peternak. Hal ini berkaitan 
dengan lembaga pemasaran yang terlibat untuk memperoleh 
keuntungan sehingga timbul beberapa tipe saluran dalam 
pemasaran dan berpengaruh terhadap efisiensi pemasaran. 
Dari uraian tersebut maka dibutuhkan penelusuran saluran 
pemasaran dari produsen sampai ke konsumen yang digunakan 
untuk mengetahui keterlibatan beberapa pedagang perantara 
dalam memasarkan ayam petelur afkir di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar. Aktivitas pemasaran diharapkan dapat 
berjalan sesuai dengan harapan konsumen dan produsen 
berdasarkan harga tingkat peternak, distribusi marjin 
pemasaran dan keuntungan yang diterima oleh setiap lembaga 
saluran pemasaran secara adil dan merata. Secara ringkas 
kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikiran Pemasaran Ayam Petelur Afkir 

dan Culling 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Review Hasil Penelitian 

Muryani (2003) dalam penelitiannya yang berjudul 
“Analisis efisiensi dan saluran pemasaran ayam petelur afkir 
di Kabupaten Blitar” menjelaskan bahwa kegiatan jalur 
pemasaran ayam petelur afkir terdapat berbagai lembaga yang 
ikut berperan yaitu 1) Produsen: ayam petelur afkir yang 
dikeluarkan peternak sebesar 92.298,70kg, dijual ke pedagang 
pengumpul sebesar Rp 7.284,80/kg dan dijual ke pedagang 
pengecer sebesar Rp 6.450,00/kg. 2) Pedagang pengumpul: 
ayam petelur afkir yang dibeli dari produsen sebanyak 
19.630,20kg dengan harga Rp 7.271,86/kg, dijual ke 
konsumen sebesar Rp 7.561,54/kg dan ke pedagang besar 
sebesar Rp 7.561,11/kg. 3) Pedagang Besar: ayam petelur afkir 
yang beli dari peternak sebanyak 70.962,50kg dengan harga 
sebesar Rp 7.297,73/kg, dijual ke pedagang luar daerah dan 
pedagang pengecer masing-masing sebesar Rp 8.228,22/kg 
dan Rp 7.758,34/kg. Salele dkk. (2014) dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa jalur pemasaran ayam petelur afkir di UD. 
Kakaskasen Indah dan CV. Nawanua farm terdapat lembaga 
yang ikut berperan yaitu 1) pedagang pengumpul: ayam 
petelur afkir yang dibeli dari produsen seharga Rp 
37.700/ekor, 2) pedagang luar daerah: ayam petelur afkir 
dibeli dari produsen sebesar Rp 40.500/ekor. 

Hidayatullah (2009) dalam penelitiannya menjelaskan 
bahwa marjin pemasaran yang dikeluarkan oleh peternak ayam 
petelur afkir di Tumpang Kabupaten Malang pada saluran ke 
pedagang besar ke pedagang luar daerah ke konsumen adalah 
Rp 2.654,24; saluran produsen ke pedagang luar daerah ke 
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konsumen lebih kecil yaitu Rp 2.543,8; saluran produsen ke 
pedagang pengecer ke konsumen yaitu Rp 1.500, marjin pada 
pola produsen ke konsumen tidak ada atau sama dengan nol 
dikarenakan tidak ada lembaga perantara yang terlibat. 
Muryani (2003) dalam penelitiannya menjelasakan bahwa 
margin pemasaran yang terbentuk pada saluran produsen ke 
pedagang pengumpul sebesar Rp 289,68; produsen ke 
pedagang pengumpul ke pedagang besar ke luar daerah Rp 
956,36; produsen ke pedagang besar ke luar daerah Rp 930,49; 
produsen ke pedagang besar ke pedagang pengecer ke 
konsumen Rp 823,11; produsen ke pedagang pengumpul ke 
pedagang besar ke pedagang pengecer ke konsumen Rp 
848,98; produsen ke pedagang pengecer ke konsumen sebesar 
Rp 483,33. 

 
2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Gambaran Umum Ayam Petelur Afkir 
Ayam petelur adalah ayam-ayam betina 

dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya 
(Amrullah, 2004). Pada saat ayam petelur berumur 18 
minggu ayam dipindahkan dari kandang grower  
menuju kandang layer, tujuan dari pemindahan ini 
adalah untuk memberikan penanganan terhadap ayam 
tersebut karena menjelang produksi. Ayam tersebut 
akan mulai berproduksi pada umur 20 minggu dan 
akan berakhir pada umur 72 minggu. Pada kurun 
waktu tersebut ayam akan memaksimalkan produksi 
telurnya, sehingga dibutuhkan manajemen 
pemeliharaan yang efektif agar produksi dan 
keuntungan dapat dicapai secara maksimal (Abbott 
and Stewart, 2006). Ayam petelur dipelihara untuk 
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diambil telurnya sampai umur 72 minggu atau disebut 
umur afkir (Marjuki, 2006). Diketahui oleh Murtidjo 
(2003) bahwa ayam ras afkir merupakan ayam ras 
petelur yang sudah tidak produktif, memiliki berat 
tubuh antara 2kg-2,5kg dengan usia antara 12-20 
bulan, kualitas karkas kurang baik, mempunyai 
kandungan lemak relatif tinggi, meskipun jaringan ikat 
daging relatif baik. 

 
2.2.2 Gambaran Umum Ayam Petelur culling 
 Culling adalah pemilihan ayam yang buruk 
dan tidak produktif dari kelompok ayam kemudian 
dikeluarkan dari kelompok tersebut, hal ini 
menguntungkan karena dapat memperlambat 
kemungkinan adanya penularan penyakit yang 
disebabkan oleh ayam yang sakit, efisiensi 
penggunaan pakan, efisiensi tenaga kerja dalam 
pengawasan ayam yang dipelihara, serta menngkatkan 
pendapatan dari hasil penjualan ayam yang diafkir 
(Ruseno, 2012). Fase starter, seleksi dan culling  
dititik beratkan pada tingkat pertumbuhan tingkat 
mortalitas dan tingkat abnormalitas ternak. Pada fase 
grower dititik beratkan pada tingkat pertyumbuhan 
dan mortalitas walaupun sangat jarang terjadi kecuali 
ada wabah penyakit yang menyerang secara tiba-tiba, 
sedangkan pada fase layer, dititik beratkan pada 
produksi telur dan waktu pencapaian puncak produksi 
( Djanah, 2008).  

Rusianto (2008) melaporkan bahwa manfaat 
culling adalah mengurangi kepadatan kandang 
sehingga ayam yang produktif lebih nyaman untuk 
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hidup didalam kandang, meningkatkan nilai HDP (hen 
day production) yang semula rendah karena ayam 
yang tidak produktif, mengurangi terjadinya penyakit 
dalam lingkungan peternakan. 

2.2.3 Pemasaran 
Pemasaran adalah suatu proses yang 

dilakukan oleh suatu individu dan kelompok untuk 
mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan 
dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 
lain. Menurut Kotler (2006), kegiatan pemasaran 
diciptakan oleh pembeli dan penjual, pembeli 
berusaha memenuhi kebutuhannya sedangkan penjual 
berusaha mendapatkan laba, kedua kepentingan ini 
dapat dipertemukan dengan cara mengadakan 
pertukaran yang saling menguntungkan. 

Sudiyono (2002) berpendapat bahwa tataniaga 
dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan 
suatu produk kepada konsumen dengan biaya murah 
dan mampu membagikan keuntungan yang adil dari 
keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada 
semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi 
dan tataniaga. 

2.2.4 Lembaga dan Saluran Pemasaran 
Lembaga pemasaran merupakan suatu badan 

usaha yang secara langsung terlibat didalam 
mengalirkan barang dari produsen ke konsumen. 
Lembaga-lembaga pemasaran ini dapat berupa 
tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar dan 
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pedagang pengecer (Sudiyono, 2002). Lembaga 
pemasaran bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi 
pemasaran yaitu margin pemasaran yang terdiri dari 
biaya pemasaran dan keuntungan, bagian balas jasa 
bagi lembaga pemasaran adalah keuntungan yang 
diperoleh dari kegiatan pemasaran (Kamaluddin, 
2008). 

Kotler dan Keller (2009) menyatakan bahwa 
terdapat tiga jenis saluran pemasaran antara lain: 1). 
Saluran komunikasi digunakan untuk menyerahkan 
dan menerima pesan dari pembeli sasaran. 2). Pemasar 
menggunakan saluran distribusi untuk memamerkan 
atau menyerahkan produk fisik atau jasa kepada 
pembeli atau pengguna. 3) pemasar juga 
menggunakan saluran jasa untuk melakukan transaksi 
dengan pembeli potensial termasuk distributor, grosir, 
pengecer dan agen. 

2.2.5 Biaya Pemasaran 
Alma (2000) berpendapat bahwa biaya adalah 

hal dasar dalam penentuan harga, karena suatu tingkat 
hargadapat menutupi biaya yang akan mengakibatkan 
kerugian operasional maupun biaya non operasional 
yang menghasilkan keuntungan, selanjutnya dikatakan 
bahwa biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah 
untuk setiap tingkatan atau hasil yang di produksi. 
Biaya total merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan 
oleh perusahaan meliputi jumblah biaya variabel dan 
biaya tetap. Menurut Mulyadi (2005), biaya 
pemasaran dalam arti sempit dibatasi artinya sebagai 
biaya penjualan. Biaya penjualan merupakan biaya-
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biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke 
pasar. Biaya pemasaran dalam arti luas meliputi 
semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai 
diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai 
dengan produk diubah kembali dalam bentuk uang 
tunai. Biaya yang dikeluarkan selama proses 
pemasaran berlangsung mulai dari peternak sampai 
konsumen akhir, pedagang perantara mengeluarkan 
biaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 
pemasaran produk hingga konsumen (Yusuf dan 
Nulik, 2008). 

2.2.6 Penetapan Harga 
Kotler (2006) menyatakan bahwa harga 

merupakan elemen yang menghasilkan pendapatan 
dan berperan sebagai penentu utama pilihan pembeli, 
paling flexible karena harga dapat diubah dengan 
cepat. Umumnya harga ditetapkan melalui tawar-
menawar antara penjual dan pembeli sampai 
menemukan harga yang dapat diterima. Sudiyono 
(2002) menyebutkan bahwa ada 3 syarat pokok yang 
harus dipenuhi dalam memperbaiki efisiensi 
penetapan harga yaitu: 1). terjaminnya banyak 
alternatif pilihan bagi konsumen pada pasar output, 2). 
perbedaan harga di tingkat produsen dengan harga di 
tingkat konsumen harus mampu mencerminkan biaya 
pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran, 3). terdapat 
kebebasan lembaga pemasaran untuk masuk dan 
keluar pasar. Rambat dan Hamdani (2008) 
menyatakan bahwa tujuan penetapan harga antara lain: 
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a. Bertahan adalah usaha untuk tidak melakukan 
tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika 
perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang 
tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi 
kelangsungan hidup perusahaan. 

b. Memaksimalkan laba adalah penentuan harga 
bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam 
periode tertentu. 

c. Memaksimalkan penjualan adalah penentuan 
harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar 
dengan melakukan penjualan pada harga awal 
yang merugikan, 

d. Prestise, tujuan penentuan harga di sini adalah 
untuk memosisikan jasa perusahaan tersebut 
sebagai produk yang eksklusif. 

e. Pengembangan atas investasi (ROI), tujuan 
penentuan harga didasarkan atas pencapaian 
pengembalian atas investasi (return on 
investment) yang diinginkan. 

2.2.7 Efisiensi Pemasaran 
Efisiensi adalah perbandingan antara input 

(pemasukan) dan output, artinya hasil keuntungan 
dengan sumber-sumber yang terlibat, sebagai tolak 
ukur atas produkstivitas proses pemasaran dengan 
membandingkan sumberdaya yang digunakan 
terhadap keluaran yang dihasilkan selama 
berlangsungnya proses pemasaran (Mappigau dan 
Esso, 2011). 

Sudiyono (2002) menyatakan bahwa efisiensi 
pemasaran akan terjadi apabila: 
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1. Biaya pemasaran dapat ditekan sehingga 
mendapatkan keuntungan 

2. Presentase perbedaan harga yang dibayarkan 
konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi 

3. Terjadinya fasilitas fisik pemasaran 
Soekartawi (2002) berpendapat bahwa 

efisiensi pemasaran merupakan nisbah antara total 
biaya dengan total nilai produk yang dipasarkan, dapat 
dirumuskan:  
 
 
Keterangan: 
Eps: efisiensi pemasaran 
TB : Total Biaya 
TNP : Total Nilai Produk 
 
Kriteria : 
Apabila <1 : sistem pemasaran efisien 
Apabila >1 : sistem pemasaran tidak efisien 

Artinya setiap ada penambahan biaya 
pemasaran menyebabkan adanya pemasaran yang 
tidak efisien, semakin rendah nilai produk yang dijual 
berarti terjadi pemasaran yang tidak efisien. Nilai total 
produk atau nilai barang yang dipasarkan atau dijual 
dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:  
 
 
Keterangan : 
TNP : Total Nilai Produk (Rp)  
Jp = Volume Penjualan (Kg) 
Hj : Harga Jual (Rp/kg) 

EPS = 


 X 100% 

TNP = Hj x Jp 
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2.2.8 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan 
Marjin Pemasaran 
Margin pemasaran menunjukkan perbedaan 

harga antara tingkat lembaga dalam sistem pemasaran, 
dapat juga didefinisikan sebagai perbedaan antara 
jumlah yang dibayar konsumen dan jumlah yang 
diterima produsen atas suatu produk yang diperjual 
belikan (Anindita, Heriyanto, Pudjiastusi dan Rozi,  
2005). Rumus matematis yang digunakan untuk 
menghitung margin pemasaran adalah: 

 
 

 
Keterangan : 
MP : Margin Pemasaran  
Pr : harga ditingkat pedagang eceran 
Pf : harga ditingkat peternak (produsen) 
 Yuniarti (2002) menjelaskan bahwa margin 
pemasaran dikatakan efisien apabila: 1). Semakin 
besar biaya pemasaran atau semakin besar keuntungan 
pemasaran maka semakin besar margin 
pemasarannya, sehingga system menjadi tidak efisien; 
2). Usaha dikatakan efisien apabila margin 
pemasarannya besar, namun berbeda dengan 
konsumen, dikatakan efisien jika margin 
pemasarannya kecil. 

Mukson, Santoso, Setyawan, Suryanto (2005) 
menjelaskan bahwa margin pemasaran terdiri dari 
biaya pemasaran dan keuntungan, semakin besar biaya 
pemasaran atau keuntungan pemasaran maka semakin 
besar margin pemasaran sehingga menyebabkan 

MP = Pr - Pf 
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pemasaran yang tidak efisien, hal ini dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 

 
 
 

 
Keterangan: 
MP :Margin  Pemasaran 
BP : Biaya Pemasaran 
KP : Keuntungan Pemasaran 

Sudiyono (2004) menjelaskan bahwa untuk 
melakuak perhitungan biaya pemasaran biasanya 
menggunakan margin pemasaran. Margin dinyatakan 
dalam presentase, 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 presentase margin menggunakan rumus sebagai 
berikut: 

 
    
 
 

 

Margin = ௦ 
௧௧  ௦

 X 

100% 

MP = BP +KP 

Mark Up = ௦ 
 ௨

 X 100% 
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2.2.9 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan 
Share Harga yang Diterima Peternak 
(Farmer Price Share) 
Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa salah 

satu indikator yang cukup berguna untuk mengetahui 
efisiensi pasar adalah dengan membandingkan bagian 
yang diterima produsen (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 produsen (farmer’s share) akan 
lebih sedikit apabila jumlah pedagang perantara 
bertambah panjang. Diketahui oleh Kohls dan Uhl 
(2002) bahwa analisa efisiensi pemasaran dapat 
menggunakan pendekatan ditingkat produsen dengan 
harga ditingkat knsumen akhir dengan formulasi 
sebagi berikut: 

 
 

 
Keterangan: 
SPf : Efisiensi Pemasaran 
Pf : Harga ditingkat peternak (Rp/kg) 
Pr : Harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 

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. 

SPf = 


 x 100% 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 20 juni 2015 – 18 juli 
2015 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Penentuan 
lokasi penelitian dipilih secara sengaja dengan pertimbangan 
bahwa daerah sampel merupakan sentra produksi ayam petelur 
di Jawa Timur. Berikut ini adalah data populasi ayam petelur 
menurut Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (2015) dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Data populasi ayam ras petelur Provinsi Jawa Timur 

 
Sumber: Data sekunder (2015) 

Hasil data populasi ayam ras menunjukkan bahwa 
Blitar merupakan lokasi yang mempunyai populasi ayam ras 
terbanyak di Jawa Timur. Kecamatan Selopuro adalah salah 
satu Kecamatan di Kabupaten Blitar yang merupakan lokasi 
pemeliharaan ternak ayam petelur. Penduduk di Kecamatan 
Selopuro mayoritas mempunyai usaha utama maupun usaha 
sampingan berupa peternakan ayam petelur. Penentuan lokasi 
peternakan dilakukan dengan metode survey dengan 
persyaratan status kepemilikan ternak, jumlah populasi ternak, 
dan lama usaha. Berikut ini adalah data populasi ayam petelur 
di Kabupaten Blitar menurut Dinas Peternakan Kabupaten 
Blitar (2015) dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Data populasi ayam petelur Kabupaten Blitar 
No  Kecamatan  Populasi ayam 

petelur 
1 Bakung  93.000 
2 Sutojayan 85.100 
3 Wates 85.200 
4 Wonotirto 77.000 
5 Panggungrejo 47.700 
6 Binangun 39.600 
7 Kesamben 87.000 
8 Selorejo 86.200 
9 Doko 109.800 
10 Wlingi 92.500 
11 Talun 1.176.600 
12 Kanigoro 1.057.100 
13 Sanankulon 610.500 
14 Srengat 1.986.600 
15 Wonodadi 1.412.500 
16 Udanawu 1.272.800 
17 Ponggok 2.000.600 
18 Nglegok 927.500 
19 Garum 744.300 
20 Kademangan 2.021.000 
21 Gandusari 523.600 
22 Selopuro 350.300 
 Total 14.886.500 
Sumber: Data sekunder (2015) 
 
3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
metode survey dengan mengambil sampel dari peternak yang 
dilakukan dengan cara purposive sampling. Sampel yang 
digunakan sebanyak 15 peternak yang bisa mewakili peternak 
ayam petelur di Kecamatan Selopuro dengan pertimbangan 
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status kepemilikan peternakan mandiri, jumlah populasi ternak 
yang dipelihara dan lama usaha peternak. Data yang diambil 
meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
secara langsung dari peternak dan lembaga pemasaran 
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah tersusun atau 
terstruktur melalui kuisioner dan data dari catatan yang 
dimiliki oleh peternak atau lembaga yang terkait sedangkan 
data sekunder diperoleh dari instansi yang mempunyai 
keterkaitan dengan penelitian ini. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Tahap I yang dilakukan sebelum penelitian ini adalah 

memilih kabupaten Blitar yang digunakan sebagai tempat 
penelitian dengan metode purposive (sengaja). Pemilihan ini 
dikarenakan daerah peternakan unggas di Jawa Timur dengan 
presentase 34,09% dari jumlah populasi ayam di jawa timur 
terdapat di Kabupaten Blitar dengan jumlah populasi ayam 
mencapai 14.886.500 pada tahun 2015 (Disnak Jawa Timur, 
2015) 

Tahap II yang dilakukan adalah pemilihan kecamatan 
Selopuro menjadi tempat penelitian dengan metode purposive 
(sengaja). Pemilihan ini dikarenakan jumlah populasi ayam 
petelur mencapai 350.300 pada tahun 2015 

Tahap III memilih sentra usaha peternakan ayam 
petelur di Kecamatan Selopuro. Metode pemilihan ini 
dilakukan secara purposive (sengaja) dengan menentukan 
sebanyak 8 desa yang terlibat dipilih berdasarkan kriteria 
kepemilikan ternak. Jumlah responden yang digunakan adalah 
15 peternak. 

Tahap IV merupakan penentuan lembaga pemasaran 
di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dengan 
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menggunakan snowball sampling yaitu menelusuri saluran 
pemasaran ayam petelur afkir yang ada di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar mulai dari produsen sampai ke 
konsumen akhir berdasarkan informasi yang diberikan 
produsen. Tahap pengambilan sampel peternakdan lembaga 
pemasaran lebih ringkasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Sampling frame penentuan responden  



24 
 

3.4 Teknik Pengambilan Data 
Jenis data dan sumber yang digunakan dalam 

penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui 
wawancara dengan daftar pertanyaan (kuisioner) yang sudah 
dipersiapkan. Data sekunder adalah data yang dicatat secara 
sistematis dan dikutip secara langsung dari instansi pemerintah 
atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini, 
laporan ilmiah, dan referensi yang relevan dengan penelitian. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
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 berjumlah 15 orang, 
pedagang besar berjumlah 5 orang, pedagang pengecer  
berjumlah 20 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 
ayam petelur afkir dan culling 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. 
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3.5 Analisis Data 
Identifikasi masalah margin pemasaran, % margin, 

farmer price share dan mark up price 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 
ayam afkir dan culling. 

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 ayam afkir dan culling (Rp/Kg) 
Pr = Harga telur ditingkat konsumen (Rp/Kg) 
Pf = Harga telur ditingkat produsen (Rp/Kg) 
(Mukson, 2005). 
 

MP = Pr - Pf 
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Sudiyono (2004) menyatakan bahwa Mark up dapat 
dihitung menggunakan rumus: 

      
 
 
dan prosentase margin menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
 

 

2. Analisis Share harga yang diterima peternak 
Diketahui oleh Kohls dan Uhl (2002) bahwa analisa 

efisiensi pemasaran dapat menggunakan pendekatan diharga 
ditingkat produsen (farmer share) dengan harga ditingkat 
konsumen akhir, dengan formulasi sebagai berikut: 

 
 
 

 
Keterangan: 
SPf : Efisiensi pemasaran 
Pf : Harga ditingkat peternak (Rp/kg) 
Pr : Harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 

3.6 Batasan Istilah 
1. Ayam petelur afkir adalah ayam petelur yang sudah 

tidak produktif pada akhir masa produksi telur, yaitu 
umur 80-84 minggu. 

2. Ayam culling adalah ayam yang sudah dipilih 
berdasarkan performa yang kurang baik dari suatu 
kelompok ayam. 

Mark Up = ୱୣୠୟ୰ୟ୬ ୦ୟ୰ୟ
୦ୟ୰ୟ ୨୳ୟ୪

 X 100% 

Margin = ୱୣୠୟ୰ୟ୬ ୦ୟ୰ୟ
୲୭୲ୟ୪ ୫ୟ୰୧୬ ୮ୣ୫ୟୱୟ୰ୟ୬

 X 100% 

SPF = 


 X 100% 
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3. Efisiensi pemasaran adalah perbandingan yang 
seimbang antara harga beli konsumen dan harga jual 
pedagang ayam petelur afkir. 

4. Konsumen adalah seseorang atau sekelompok yang 
membeli ayam petelur afkir 

5. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli atau 
mendapatkan ayam petelur afkir dari produsen 
secara langsung untuk dijual kembali ke pedagang 
pengecer dan luar daerah. 

6. Pedagang pengecer adalah pedagang yang 
mendapatkan ayam culling dari pedagang besar atau 
dari produsen secara langsung. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Selopuro merupakan salah satu dari 22 
kecamatan di Kabupaten Blitar. Kecamatan Selopuro 
terbentuk pada tahun 2000, yaitu pemekaran dari wilayah 
kecamatan Wlingi. Masing-masing terdiri dari 8 desa dari 
Kecamatan Wlingi ditambah 1 desa dari Kecamatan Talun, 
yaitu desa Mronjo. Adapun batas-batas dari Kecamatan 
Selopuro adalah sebagai berikut: 

Sebelah timur  : Kecamatan Kesamben 
Sebelah barat  : Kecamatan Talun 
Sebelah utara :Kecamatan Wlingi dan Doko 
Sebelah selatan :Kecamatan Sutojayan dan 

Kecamatan Binangun 
Kecamatan Selopuro mempunyai luas wilayah 

39,29km² dan terbagi menjadi 8 desa. Jumlah penduduk 
dewasa 29.801 jiwa dan anak-anak 9.847 jiwa (BPS, 2014). 
Jumlah peternak di Kecamatan Selopuro 387 orang (1,30%) 
dari total penduduk dewasa di Kecamatan Selopuro. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di 
Kecamatan Selopuro adalah sebagai peternak.Lokasi sangat 
strategis dimana sarana transportasi yang lancar dan 
tersedianya jaringan telepon, listrik dan air. Sehingga 
mempermudah produksi dan pemasaran telur maupun ayam 
petelur afkir. Populasi ayam petelur di Kecamatan Selopuro 
menurut Dinas Peternakan Kabupaten Blitar (2015) adalah 
350.300 (2,35%) dari total populasi ayam petelur di 
Kabupaten Blitar. 
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4.2 Pengafkiran 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternakan ayam 

petelur merupakan suatu usaha yang mempunyai produk 
utama berupa telur dan produk sampingannya berupa ayam 
petelur afkir. Proses pengafkiran dilakukan pada saat ayam 
berumur 80-84 minggu dengan produksi mencapai <60%. 
Bobot badan ayam petelur afkir rata-rata mencapai 1,96kg. 

Ayam petelur yang siap diafkir akan ditempatkan ke 
kandang kelompok dan dipisahkan dengan ayam yang masih 
berproduksi. Hal ini untuk memudahkan peternak dalam 
mengelola ke proses selanjutnya yaitu pemasaran. Menurut 
hasil wawancara dengan pedagang besar, ayam afkir tersebut 
akan dikirim ke daerah Jawa Tengah untuk dijadikan sebagai 
bahan dasar pembuatan sosis, sop ayam dan soto.   

4.3 Pelaksanaan Culling 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

culling pada ayam petelur periode layer dilakukan oleh 
peternak dengan cara mengelilingi kandang satu persatu. 
Apabila ada ayam yang sakit, tidak memenuhi kriteria ayam 
yang produktif atau terdapat kelainan akan dipindahkan ke 
kandang khusus yang sudah diberi tanda sehingga 
mempermudah mengenali bahwa ayam tersebut sudah di 
culling dan dilakukan pengawasan perkembangannya. Setelah 
itu dilakukan pengobatan untuk ayam yang sakit, apabila 
sudah parah peternak biasanya melakukan proses pembakaran 
ayam untuk menghindari penularan penyakit ke ayam yang 
sehat. Apabila dalam beberapa hari ayam tersebut tidak ada 
perkembangan produksi maka dilakukan penjualan ke 
pedagang. Ciri-ciri ayam yang harus di culling adalah warna 
cengger pucat, cengger kecil dan bentuknya tidak normal, 
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mata tidak bersinar, badan tidak tegap dan kondisi kurus 
dibandingkan ayam dengan kondisi baik. Hal ini ditambahkan 
oleh Zulfikar (2013) bahwa ayam petelur pada umur 36 – 38 
minggu akan mencapai puncaknya, kemudian akan menurun 
pada umur 72 – 74 minggu ayam tersebut tidak produktif lagi 
yaitu memiliki tanda anus kering dan mengecil, bagian perut 
agak keras apabila diraba kemudian jarak antara kedua ujung 
tulang pubis biasanya lebih kecil dari pada dua jari orang 
dewasa. Culling dapat dilakukan pada ayam yang tidak 
mampu menunjukkan produktivitas optimal sehingga 
didapatkan ayam seleksi dengan produktivitas 100%. Hal ini 
sesuai dengan pendapat Koswara (2009) bahwa syarat 
pelaksanaan culling apabila penggunaan bibit yang berkualitas 
rendah dan produksinya dibawah 50% karena hal ini 
berhubungan dengan konversi pakan untuk layer antara 2,1-2,3 
yang diperoleh dari jumlah pakan yang dikonsumsi dibagi 
dengan jumlah produksi, selain itu ayam petelur yang di 
culling menunjukkan kelainan yang dapat merugikan. 

4.4 Karakteristik Responden Penelitian 
Karakteristik responden merupakan salah satu aspek 

yang berpengaruh terhadap inovasi usaha peternakan. 
Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian terbagi 
menjadi dua golongan utama, yaitu: (a) responden produsen 
ayam petelur afkir (peternak ayam petelur) dan (b) responden 
pedagang ayam petelur afkir dan culling. Pedagang ayam 
petelur afkir terbagi menjadi dua, yaitu: pedagang besar dan 
pedagang pengecer. Responden yang digunakan dalam 
penelitian berjumlah 40 orang meliputi 15 peternak, 5 orang 
pedagang besar dan 20 orang pedagang pengecer di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pengambilan data dari 
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masing-masing responden digunakan sebagai data primer 
untuk karakteristik responden mulai dari peternak, pedagang 
besar dan pedagang pengecer. Indikator yang digunakan antara 
lain adalah usia, tingkat pendidikan akhir, lama usaha dan 
jenis kelamin. Indikator tersebut untuk menggambarkan 
keragaman sumberdaya manusia dalam kegiatan bidang 
peternakan baik sebagai produsen maupun pedagang/lembaga 
pemasaran yang berfungsi membantu dalam distribusi ayam 
petelur afkir mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir. 
Karakteristik responden dijelaskan dalam bentuk diagram pada 
masing-masing profil responden sebagai berikut: 

 
4.4.1 Responden Peternak (Produsen) 

Peternak ayam petelur di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar memiliki populasi rata-rata 350.300 
ekor. Peternak ayam petelur berperan sebagai 
produsen dalam pendistribusian ayam petelur afkir, 
artinya semua harga yang nantinya akan terpatok pada 
peternak ayam petelur. Ayam petelur afkir dari 
peternak dijual ke pedagang besar dan pedagang 
pengecer yang datang langsung ke lokasi peternakan 
sehingga transportasi untuk pengambilan ayam petelur 
afkir ditanggung oleh pihak pedagang. Karakteristik 
peternak dapat dilihat dari latar belakang peternak 
tersebut, hal yang perlu diamati meliputi usia, jenis 
kelamin peternak, tingkat pendidikan akhir, dan lama 
usaha. 
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4.4.1.1 Karakteristik,Peternak 
Berdasarkan Usia  

Mayoritas usia peternak tersebut 
umumnya mempunyai jenjang pendidikan 
yang tinggi dan memilih terjun sebagai 
peternak karena sulit mendapatkan pekerjaan 
formal yang sesuai dengan pendidikannya dan 
sebagian merupakan usaha warisan keluarga. 
Selain itu ada yang beranggapan bahwa usaha 
peternakan lebih menjanjikan jika 
dibandingkan usaha lain. usia peternak 
berdasarkan presentase dapat dilihat pada 
Gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Diagram karakteristik peternak 
berdasarkan usia 

Kriteria responden berdasarkan usia 
dibagi menjadi empat kategori (lebih 
jelasnyadapat dilihat pada Lampiran 1.) yaitu: 
1) mayoritas peternak berusia 21-30 tahun 
dari 31-40 tahun sebanyak 33%.Peternak yang 
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berumur 21-50 merupakan usia produktif 
dimana lebih matang dalam mengambil suatu 
keputusan yang berhubungan dengan 
usahanya. 

4.4.1.2 Karakteristik Peternak Berdasarkan Jenis 
Kelamin 
Faktor jenis kelamin seseorang dapat 

mempengaruhi pemilihan jenis pekerjaan. 
Produktifitas kerja seseorang dapat pula dipengaruhi 
oleh faktor jenis kelamin, umumnya laki-laki mampu 
bekerja lebih produktif dibandingkan dengan 
perempuan karena kondisi fisik yang sangat  berbeda  
antara laki-laki dengan perempuan. Jenis kelamin 
peternak yang ada di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Diagram karakteristik peternak 

berdasarkan jenis kelamin 
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Responden peternak sebagian besar di  
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar adalah  
berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak (86,67%) 
(seperti terlihat pada lampiran 1),hal ini disebabkan 
karena laki-laki merupakan kepala keluarga yang 
memiliki tanggung jawab tinggi dalam pemenuhan 
kebutuhan dan kelangsungan hidup keluarga 
sedangkan perempuan hanya bertidak secara tidak 
langsung dalam usaha beternak. Kaum perempuan 
beternak untuk menekuni dunia usaha ternak didasari 
berbagai macam faktor, diantaranya adalah 
meneruskan usaha keluarga yang diwariskan kepada 
keturunannya, meneruskan usaha yang ditinggalkan 
oleh suaminya yang meninggal dunia.Wanita yang 
bekerja pada usaha ternak ayam petelur biasanya 
hanya membantu suami sebagai tenaga kerja keluarga. 

4.4.1.3 Karakteristik Peternak Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Akhir 

Pendidikan merupakan salah satu indikator 
keberhasilan dalam mengelola suatu usahanya.Tingkat 
pendidikan yang semakin tinggi dapat 
mengembangkan pola pikir semakin kreatif, dan 
wawasannya luas.Seseorang yang mempunyai tingkat 
pendidikan yang rendah cenderung mempunyai sifat 
yang tradisional dan bergantung pada pengalaman 
sebagai keterampilan usahanya sehingga kurang 
menerima inovasi baru.Tingkat pendidikan responden 
diukur melalui tingkat pendidikan formal yang pernah 
dilaluinya.Pendidikan peternak dalam bentuk 
persentase dapa dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Diagram karakteristik peternak 
berdasarkan tingkat pendidikan akhir 

 
Berdasarkan diagram diatas menunjukkan 

bahwa responden peternak paling banyak tamatan 
SLTA dengan presentase sebesar 40% bahkan banyak 
peternak yang sudah menempuh tingkat perguruan 
tinggi (seperti terlihat pada lampiran 1). Hal ini 
menunjukkan bahwa peternak yang mempunyai 
tingkat pendidikan yang tinggi  akan cenderung 
mudah untuk menerima informasi baru dalam teknik 
beternak yang baik, selain memberikan tanggapan 
positif pada setiap kemajuan usaha beternak juga lebih 
matang untuk memecahkan setiap permasalahan yang 
dihadapinya. 

4.4.1.4 Karakteristik  Peternak Berdasarkan Lama 
Usaha 

Pengalaman beternak menjadi salah satu 
ukuran kemampuan seseorang dalam mengelola suatu 
usaha peternakan. Karakteristik responden peternak 
berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram karakteristik peternak   

berdasarkan lama usaha 

Peternak ayam petelur di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar mayoritas memiliki lama usaha 1-10 
tahun dengan presentase sebesar 80% (seperti terlihat 
pada lampiran 1). Pengalaman usaha dalam usaha 
peternakan merupakan salah satu faktor penentu 
keberhasilan suatu usaha. Seseorang semakin lama 
mengelola suatu usaha maka semakin luas 
pengalaman yang diperoleh dan semakin besar 
kemampuannya dalam mengenal usaha yang digeluti. 
Lama pengalaman diukur mulai sejak kapan peternak 
aktif secara mandiri mengusahakan peternakannya 
tersebut sampai di adakan penelitian. Peternak yang 
memiliki pengalaman beternak yang cukup lama 
umumnya memiliki pengetahuan yang lebih banyak 
dibandingkan peternak yang baru saja menekuni usaha 
peternakannya. 
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4.4.2 Responden Pedagang Besar 
Pedagang besar adalah pedagang yang mendapatkan 

ayam petelur afkir dari peternak dan menjualnya kembali ke 
pedagang luar daerah. Pedagang besar ayam petelur afkir 
berperan sebagai perantara pemasaran dari pihak produsen 
sampai ke konsumen akhir melalui pedagang perantara 
lainnya. Pedagang besar mengambil langsung ayam afkir dari 
beberapa peternak langganannya dan menjual kembali ke 
pedagang luar daerah luar provinsi dan luar kota dalam 
provinsi yang sudah bekerja sama. Pedagang luar daerah 
membawa kendaraan sendiri sehingga transportasi 
pengambilan ayam petelur afkir ditanggung oleh pedagang 
luar daerah. Sedangkan pedagang besar hanya menanggung 
biaya tenaga kerja pada proses pengambilan dan penimbangan 
ayam petelur afkir. Karakteristik pedagang besar 
menggambarkan tingkat kemampuan dari masing-masing 
pedagang besar. Karakteristik yang perlu diamati meliputi 
usia, tingkat pendidikan akhir jenis kelamin dan lama usaha. 

4.4.2.1 Karakteristik Pedagang Besar  
Berdasarkan Usia 
Usia merupakan salah satu faktor penentu 

oleh pedagang besar dalam melakukan transaksi 
penjualan karena  membutuhkan kemampuan fisik 
yang cukup besar serta cara berfikir dalam mengola 
usahanya. Karakteristik pedagang besar berdasarkan 
usia dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Diagram karakteristik pedagang besar 

berdasarkan usia 

Responden pedagang besar dalam pemasaran 
ayam petelur afkir di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar paling banyak berusia 41-50 tahun 
dengan presentase sebesar 40% (seperti terlihat pada 
lampiran 2). Pedagang dengan usia produktif akan 
lebih cepat menerima atau merespon hal-hal baru 
dan lebih berani dalam mengambil resiko kegagalan 
dalam berusaha dan kurang memiliki pengalaman, 
sedangkan pedagang yang berusia diatas 60 tahun 
akan lebih matang dalam mengelola usaha dan lebih 
berhati-hati dalam menentukan suatu pilihan. 
Pedagang apabila dilihat dari segi fisik dengan usia 
lebih tua cenderung mengurangi kegiatan yang 
berhubungan dengan fisik karena aktifitas yang 
dilakukan sudah lebih sedikit dibandingkan dengan 
usia yang masih produktif. 
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4.4.2.2 Karakteristik Responden Pedagang Besar 
Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis kelamin seseorang menentukan 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan, namun antara 
laki-laki dan perempuan memilih suatu pekerjaan 
berdasarkan kebutuhannya. Perempuan yang bekerja 
di dunia perdagangan terutama ayam petelur afkir 
atau ayam culling, merupakan suatu tantangan 
baginya untuk melakukan pekerjaan secara fisik dan 
langsung turun tangan, namun hal ini hanya menjadi 
minoritas saja, sebab perempuan lebih banyak 
menggunakan tenagakerja laki-laki untuk melakukan 
kegiatan secara fisik. Karakteristik pedagang besar 
berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 
8. 

 
Gambar 8. Diagram karakteristik pedagang besar 

berdasarkan jenis kelamin 

Responden pedagang besar dalam pemasaran 
ayam petelur afkir di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar paling banyak berjenis kelamin 
laki-laki dengan presentase 80% (seperti terlihat 
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pada lampiran 2). Jenis kelamin sangat menentukan 
usaha yang dijalankan seseorang karena usaha yang 
dijalankan berupa pemasaran ayam petelur afkir 
dimana usaha itu membutuhkan kemampuan fisik 
seperti pengangkutan telur dari peternak produsen 
hingga dipasarkan ke luar kota, dimana laki-laki 
merupakan mayoritas yang bisa menjalankan 
kemampuan fisik tersebut, sehingga pedagang besar 
dengan jenis kelamin perempuan akan membutuhkan 
tenaga kerja lebih banyak. 

4.4.2.3 Karakteristik  Pedagang Besar 
Berdasarkan Tingkat Pedidikan Akhir 
Tingkat pendidikan akhir seorang pedagang 

besar yang semakin tinggi akan mampu menciptakan 
inovasi baru yang dapat memudahkannya dalam 
memasarkan ayam petelur afkir. Karakteristik 
responden pedagang besar berdasarkan tingkat 
pedidikan akhir dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Diagram karakteristik pedagang besar 

berdasarkan tingkat pendidikan akhir 
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Responden pedagang besar di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar tingkat pendidikan akhir 
paling banyak yaitu S1 dengan presentase 60% 
(seperti terlihat pada lampiran 2). Tingkat 
pendidikan akhir pedagang besar menunjukkan 
indikator yang dapat menyebabkan usaha pemasaran 
ayam petelur afkir akan mengalami perkembangan, 
misalnya pengiriman ke luar daerah, pedagang besar 
harus bisa mencari informasi pasar sehingga dapat 
mengirimkan barang dagangan ke daerah lainnya 
yang mempunyai permintaan barang dengan jumlah 
banyak dan mendapatkan keuntungan yang lebih 
besar. 

4.4.2.4 Karakteristik Responden Pedagang Besar 
Berdasarkan Lama Usaha 

Faktor pengalaman kerja merupakan salah 
satu indikator yang dapat berpengaruh terhadap 
kemampuan menjalankan pekerjaan. Pengalaman 
kerja seeorang dapat dilihat dari lamanya seseorang 
menggeluti usaha atau pekerjaannya. Karakteristik 
pedagang besar berdasarkan lama usaha dapat dilihat 
pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Diagram karakteristik pedagang besar 

berdasarkan lama usaha 

Responden pedagang besar yang ada di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar mayoritas 
memiliki pengalaman usaha selama 1-10 tahun 
dengan presentase sebesar 60% (seperti terlihat pada 
lampiran 2). Hal ini menunjukkan bahwa pedagang 
besar telah lama memulai usaha pemasaran ayam 
petelur afkir. Sebagian pedagang besar melakukan 
pembelian ayam afkir dengan skala masih sedikit 
karena modal dan informasi yang terbatas. 

4.4.3 Responden Pedagang Pengecer 
Pedagang eceran (retail) merupakan mata 

rantai terakhir dalam suatu saluran pemasaran. 
Pedagang eceran  memegang peranan penting dalam 
melakukan penjualan suatu produk, serta dalam 
memberikan pelayanan kepada konsumennya. Peranan 
pengecer (Retail) lebih komplek apabila dibandingkan 
dengan pedagang besar (wholesaler). Pengecer harus 
dapat menjaga hubungan dengan pemasok 
(Produsen/Pedagang besar), Pengecer merupakan 
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perantara dalam sistem saluran pemasaran.Alur 
pemasaran tradisional, pengecer mendapatkan barang 
dari produsen kemudian menjualnya kepada konsumen 
akhir. Karakteristik pedagang pengecer dapat 
diperoleh dengan melihat latar belakang pedagang 
pengecer tersebut. Karakteristik yang perlu diamatai 
meliputi usia, tingkat pendidikan akhir, lama usaha, 
dan jenis kelamin. 

4.4.3.1 Karakteristik Pedagang Pengecer 
Berdasarkan Usia 

Umur seseorang merupakan salah satu 
indikator yang berpengaruh terhadap 
kemampuan fisik. Seseorang yang memiliki 
umur lebih muda cenderung akan memiliki 
kemampuan fisik yang lebih kuat dari pada 
mereka yang memiliki umur yang lebih tua. 
Persentase usia pedagang kecil dalam bentuk 
diagram, dengan kriteria pengelompokan usia 
21 tahun hingga 70 tahun dapat dilihat pada 
Gambar 11. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 11. Diagram karakteristik pedagang 
pengecer berdasarkan usia 
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Responden pedagang pengecer 

pemasaran ayam petelur afkir di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar berusia 21-70 
tahun (seperti terlihat pada lampiran 3). 
Persentase paling banyak pada kategori ini 
usia pedagang pengecer 31-40 tahun dan usia 
41-50 tahun, dimana pada usia tersebut 
seseorang berada di usia produktif dalam 
melakukan pekerjaan. Produktivitas kerja 
seseorang akan mengalami peningkatan sesuai 
dengan pertambahan umur, kemudian akan 
menurun kembali,menjelang usia tua. Umur 
seseorang pengusaha dapat berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja, sebab umur erat 
kaitannya dengan kemampuan kerja serta pola 
pikir dalam menentukan pola manajemen 
yang diterapkan dalam usaha. Umur produktif 
merupakan tingkatan umur dimana seseorang 
akan mampu menghasilkan produk maupun 
jasa, atau dengan kata lain umur produktif 
merupakan umur dimana seseorang akan 
mampu bekerja dengan baik. 

4.4.3.3 Karakteristik Pedagang Pengecer 
Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin seseorang dapat 
berdampak pada jenis pekerjaan yang  
digelutinya. Jenis kelamin juga berpengaruh 
terhadap setiap keputusan yang diambil 
seseorang salah satunya adalah pemakaian 
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sumber modal dalam usaha. Persentase jenis 
kelamin pedagang pengecer dalam bentuk 
diagram dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 12. Diagram karakteristik pedagang 
pengecer berdasarkan jenis kelamin 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

responden pedagang pengecer berjenis 
kelamin laki-laki lebih banyak dari pada 
responden berjenis kelamin perempuan. 
Persentase pedagang pengecer berdasarkan 
jenis kelamin didominasi jenis kelamin laki-
laki sebesar 75%  (seperti terlihat pada 
lampiran 3). Hal ini dapat dikarenakan dalam 
usaha pemasaran ayam petelur membutuhkan 
tenaga yang lebih besar, dan umumnya kaum 
laki-laki lebih kuat bekerja daripada 
perempuan, namun tidak menutup 
kemungkinan bagi kaum perempuan untuk 
mampu melakukannya. 
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4.4.3.2 Karakteristik Pedagang Pengecer 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Akhir 

Faktor yang menyebabkan seorang 
wirausaha berbeda dalam hal menerima 
inovasi salah satu adalah tingkat pendidikan. 
Pendidikan yang tinggi dapat menyerap 
inovasi dan berdampak positif terhadap usaha 
yang dijalankannya, pedagang pengecer 
tersebut akan terampil dalam memasarkan 
ayam petelur afkir yang dijualnya dan 
menciptakan hal-hal baru yang dapat 
memudahkannya dalam memasarkan ayam 
petelur afkir. Pendidikan formal yang minimal 
telah ditempuh, dapat diperkirakan tingkat dan 
jenis pengetahuan yang dimiliki untuk 
dicocokkan dengan kebutuhan organisasi yang 
bersangkutan. Persentase tingkat pendidikan 
akhir responden pedagang pengecer dapat 
dilihat pada Gambar 13. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 13. Diagram karakteristik pedagang 

pengecer berdasarkan tingkat 
pendidikan akhir 
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Responden pedagang pengecer 
sebagian besar tingkat pendidikan akhir 
adalah SLTP dengan presentase 50% (seperti 
terlihat pada lampiran 3). Rendahnya 
pendidikan pedagang pengecer menyebabkan 
usaha pemasaran ayam petelur afkir tidak 
dapat berkembang karena pedagang pengecer 
kurang bisa membaca peluang akibat 
kurangnya informasi pasar yaitu menjual 
barang dagangan ke daerah lain yang 
membutuhkan. 

4.4.3.4 Karakteristik Pedagang Pengecer 
Berdasarkan Lama Usaha 
Lama usaha menentukan pengalaman 

yang didapatkan pedagang pengecer, 
banyaknya pengalaman yang didapatkan 
berpengaruh dalam pekerjaan pedagang 
pengecer sehingga pedagang dapat berhati-hati 
dalam melakukan penjualan dan mampu 
mengevaluasi kejadian baik dan buruk dalam 
suatu transaksi jual beli. Pengetahuan tentang 
usaha peternakan ayam petelur merupakan 
faktor penentu keberhasilan usaha, apabila 
seorang pedagang telah lama menekuni 
usahanya maka pengetahuan berupa 
pengalamannya akan terus bertambah dan 
pedagang tersebut lebih memahami kapan dia 
rugi dan kapan dia untung. Persentase lama 
usaha pedagang pengecer dalam bentuk 
diagram dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Gambar 14. Diagram karakteristik pedagang 
pengecer berdasarkan lama 
usaha 

 
Responden pedagang pengecer 

dengan persentase lama usaha paling tinggi 
dengan presentase sebesar 40% dengan 
pengalaman usaha selama 11-20 tahun (seperti 
terlihat pada lampiran 1). Hal ini 
menunjukkan bahwa pedagang pengecer telah 
lama memulai usahanya. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lamanya pada usaha 
pedagang pengecer disebabkan karena modal 
yang terbatas sehingga mereka tidak bisa 
meningkatkan jumlah pembelian dan 
penjualan seperti pedagang besar. 

4.5 Pemasaran Ayam Petelur Afkir 
Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Selopuro 

Kabupaten Blitar proses pemasaran ayam petelur afkir yang 
dilakukan produsen yaitu peternak menghubungi pedagang 
besar langganan yang biasa membeli ayam afkirnya, peternak 
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mempunyai mitra kerja yaitu pedagang besar yang sudah 
diberi kepercayaan penuh oleh peternak untuk menjadi 
pedagang perantara pemasaran ayam petelur afkir. Kemudian 
pedagang besar akan mendatangi peternakan tersebut untuk 
melihat kondisi ayam afkir secara langsung apakah sesuai 
standart yang diinginkan, apabila standart tertentu sudah 
terpenuhi dan harga beli ayam sudah ada kesepakatan dengan 
peternak, selanjutnya akan dilakukan proses pengangkutan dan 
penimbangan. Standart khusus yang diterapkan oleh pedagang 
besar pada ayam afkir adalah ayam yang mempunyai bobot 
badan >1,6kg, sehat dan tidak cacat. Ayam afkir tersebut akan 
dipasarkan ke daerah Jawa Tengah yaitu Semarang dan Solo. 
Selain itu dipasarkan di daerah kota Surabaya, Ponorogo dan 
Lamongan. Harga pasar pada saat sampai ke konsumen akhir 
dengan harga terendah Rp. 15.000.- sampai Rp. 20.000,-  /kg 
dari pedagang pengecer. Harga penjualan ayam petelur afkir 
umumnya disesuaikan dengan harga telur dan keadaan fisik 
ayam. 

Pembelian ayam petelur afkir yang dilakukan 
pedagang besar hanya dilihat dari bobot badanayam dan 
kondisi fisik ayam afkir. Sistem penjualan ayam petelur afkir 
dilakukan di luar kota provinsi dan luar kota dalam provinsi. 
Jumlah penjualan ayam petelur afkir lebih banyak di luar kota 
provinsi. Menurut pedagang besar permintaan akan daging 
ayam afkir lebih banyak di Jawa Tengah dari pada luar kota 
dalam provinsi. 

4.6 Pemasaran Ayam Petelur culling 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar proses pemasaran ayam 
petelur culling yang dilakukan produsen yaitu peternak 
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menghubungi pedagang pengecer langganan, masyarakat 
sekitar menyebutnya pedagang obrokan yang biasa membeli 
ayam petelur culling. Apabila sudah ada kesepakatan harga 
dengan peternak, pedagang pengecer akan mendatangi 
peternakan dengan membawa motor yang dilengkapi dengan 
rak / kandang ayam yang didesain untuk kapasitas sekitar 60 
ekor, sebelumnya ayam tersebut dilakukan penimbangan yang 
sudah dibawa oleh pedagang pengecer. Kemudian ayam 
petelur culling tersebut dijual ke pasar tradisional, dan warung 
makan atau penduduk daerah Blitar. Rata-rata bobot badan 
ayam culling yang dibeli pedagang pengecer yaitu 1,61kg. 
Peternak menjual ayam dengan harga per kg dengan harga 
rata-rata Rp.15.000,-/kg sedangkan harga pasar ke konsumen 
yaitu Rp 17.750,-/kg untuk dijual ke warung makan 
langganan, dan Rp 18.250,-/kg untuk dijual ke pasar 
tradisional. 

4.7 Lembaga Pemasaran 
Lembaga pemasaran adalah suatu badanusaha atau 

individu yang melaksanakan kegiatan pemasaran, 
menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen ke konsumen 
akhir, dan mempunyai hubungan dengan badan usaha atau 
individu lainnya (Kamaluddin, 2008). Lembaga pemasaran 
muncul karena adanya keinginan konsumen untuk 
memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu (time utility), 
tempat (place utility), dan bentuk (form utiliity). Lembaga 
pemasaran berwenang untuk menjalankan fungsi-fungsi 
pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal 
mungkin. Imbalan yang diterima lembaga pemasaran dari 
pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran adalah margin 
pemasaran (yang terdiri dari biaya pemasaran dan 
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keuntungan). Bagian balas jasa bagi lembaga pemasaran  
adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pemasaran. 
Lembaga pemasaran merupakan pelaku yang menjalankan 
fungsi pemasaran yang berkaitan dengan pemasaran ayam 
petelur afkir, pelaku tersebut memiliki peran antara lain: 

4.7.1 Peternak (Produsen) 
Peternak adalah lembaga yang berperan 

sebagai produsen yang memproduksi ayam petelur 
afkir yang dijual ke konsumen, proses pemasaran 
tersebut produsen membutuhkan peranan lembaga 
pemasaran lain dalam memasarkan ayam petelur afkir 
sampai ke tangan konsumen akhir. Apabila lembaga 
yang berkaitan dalam proses pemasaran terlalu 
panjang hal ini akan mempengaruhi jumlah biaya yang 
semakin tinggi dan harga dari peternak (farmer price 
share) semakin rendah. Karena setiap lembaga akan 
memerlukan biaya seperti: tenaga kerja, transportasi 
maupun komisi pagi penyalur yang berperan. 
Penambahan biaya pemasaran tersebut akan 
dibebankan kepada konsumen dengan harga ayam 
afkir yang lebih tinggi. 

 
4.7.2 Pedagang Besar 

Pedagang besar adalah pedagang perantara 
yang membeli ayam petelur afkir ke peternak dengan 
jumlah besar dalam satuan kilogram (kg). Pedagang 
besar berperan sebagai pengepul sekaligus perantara 
penyalur dari produsen ke konsumen akhir. Selain itu 
pedagang besar berperan sebagai pengepul yang 
melakukan proses distribusi ke agen luar kota luar 
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provinsi dan agen luar kota dalam provinsi. Istilah 
pedagang besarhanya digunakan pada perantara 
pedagang yang terkait dengan kegiatan perdagangan 
besar dan biasanya tidak melayani penjualan eceran 
kepada konsumen akhir. Pemasaran ayam petelur afkir 
yang dilakukan pedagang besar dengan penjualan 
ayam afkir dalam satuan per kg. Sistem pemasaran 
yang dilakukan pedagang besar yaitu dengan 
mendekatkan barang yang dikirim dari produsen 
kepada konsumen akhir. 

4.7.3 Pedagang Pengecer (Retailler) 
Pedagang pengecer adalah pedagang perantara 

yang membeli ayam petelur afkir dari pedagang besar 
maupun dari pedagang menengah kemudian dijual 
kepada konsumen akhir dengan jumlah satuan kg atau 
eceran. Nilai margin pemasaran akan terus bertambah 
apabila terdapat lembaga saluran pemasaran yang 
panjang dari produsen hingga ke konsumen akhir. 
Pedagang pengecer akan mengalami kerugian apabila 
ayam afkir disimpan dalam waktu yang lama, karena 
akan menanggung beberapa resiko yaitu memberi 
pakan, penyusutan bobot badan dan sebagainya. 
Sehingga hanya berani membeli ayam afkir dari 
peternak apabila sudah ada pesanan dari konsumen 
langganannya. 

4.7.4 Konsumen 
Konsumen merupakan pembeli ayam petelur 

afkir dari pedagang besar dan pedagang pengecer 
dalam satuan Rp/kg. Hasil penelitian menunjukkan 



54 
 

bahwa konsumen ayam petelur afkir adalah penduduk 
dari luar kota luar provinsi dan penduduk di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Daging ayam 
afkir dikenal sebagai produk sampingan dari ayam 
petelur yang mempunyai kualitas rendah dari segi gizi 
apabila dibandingkan dengan ayam pedaging. Namun 
apabila ditinjau dari aspek ekonomisnya, harga ayam 
afkir lebih terjangkau dikalangan masyarakat sehingga 
ayam afkir merupakan alternatif untuk mencukupi 
kebutuhan hewani selain daging sapi dan ayam broiler 
yang mengalami kenaikan harga saat ini. Kegunaan 
ayam petelur afkir sangat meningkat karena dagingnya 
dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan untuk 
menginovasi bahan pangan dari ayam petelur afkir. 
Apabila ayam petelur afkir dapat di olah dengan 
menggunakan proses yang tepat maka daging ayam 
afkir tidak terasa alot.  

4.8 Saluran Pemasaran 
Saluran pemasaran adalah serangkaian lembaga yang 

melakukan semua fungsi untuk menyalurkan produk serta 
status kepemilikan dari produsen ke konsumen (Kotler, 2002). 
Saluran pemasaran berfungsi 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 ayam 
petelur afkir di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar terdapat 
dua jenis saluran pemasaran yaitu pemasaran langsung dan 
pemasaran tidak langsung. Pemasaran tidak langsung terdapat 
2 pola pemasaran. Saluran pemasaran pertama terdiri dari 
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peternak (produsen), pedagang besar, agen luar daerah hingga 
konsumen akhir. Saluran pemasaran kedua terdiri dari 
peternak (produsen), pedagang pengecer hingga konsumen. 
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 ayam petelur afkir di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar adalah pedagang besar (pengepul), pedagang 
pengecer (sebagai penyalur dari peternak ke konsumen akhir). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga jual ayam 
petelur dari proses culling oleh peternak seharga Rp. 
15.000/kg. Harga tersebut adalah harga yang dijual kepada 
pedagang pengecer. Sedangkan harga jual ayam petelur afkir 
dari peternak Rp 17.000,-/kg  ke pedagang besar. Pedagang 
besar A menjual kembali dengan harga Rp. 17.800.-/kg ke 
agen luar kota luar provinsi dan pedagang besar B menjual 
kembali dengan harga Rp 17.650,-/kg ke agen luar kota dalam 
provinsi. Pedagang pengecer A menjual kembali ke pengusaha 
rumah makan seharga Rp. 17.750,-/kg dan pedagang pengecer 
B menjual kembali ke pasar tradisional seharga Rp. 18.250,-
/kg. Pedagang besar A melakukan pembelian ayam petelur 
afkir dari peternak dalam jumlah rata-rata 1.893 kg per bulan, 
dan pedagang besar B membeli ayam petelur afkir rata-rata 
885 kg sedangkan pedagang pengecer A melakukan pembelian 
ayam petelur culling dari peternak dalam jumlah 97,1 kg per 
bulan dan pedagang pengecer B membeli ayam petelur culling 



56 
 

dari peternak dengan jumlah 77,4 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 ayam petelur culling dan afkir ke 
lokasi peternakan. Saluran pemasaran ayam petelur afkir di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dapat dilihat pada 
Gambar 15. 

 

 
 
Gambar 15. Jalur pemasaran ayam petelur afkir dan culling 
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4.8.1 Saluran Pemasaran Ayam Petelur Afkir  
Pola I : (Peternak      Pedagang Besar A     Agen 

Luar Kota Luar Provinsi) 
Saluran pemasaran pola I dalam pemasaran 

ayam petelur afkir melibatkan banyak lembaga 
pemasaran karena penjualan dari pedagang besar A 
langsung ke luar kota luar provinsi, setelah agen luar 
provinsi masih banyak lembaga-lembaga lain, namun 
peneliti hanya membahas sampai di agen luar 
provinsi. Proses pemasaran dilakukan dengan cara 
pedagang besar membeli ayam petelur afkir kepada 
produsen, ayam yang dibeli merupakan ayam afkir 
yang dipanen pada umur 80-84 minggu. Kemudian 
ayam afkir tersebut dikirim ke agen luar kota luar 
provinsi dengan menggunakan kendaraan bak 
keranjang yang di desain khusus untuk menampung 
ayam petelur afkir. Kuantitas ayam petelur afkir yang 
di jual pedagang besar  rata-rata sebanyak 1.893 kg 
ayam petelur afkir dengan harga beli rata-rata Rp. 
17.000.-/kg. pedagang besar menjual kembali kepada 
agen luar provinsi degan harga Rp. 17.800.-/kg. 
Saluran pemasaran ayam petelur afkir di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 
16. 
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*= biaya pembelian ayam petelur afkir dan biaya 
pemasaran 

Gambar 16. Saluran distribusi pemasaran ayam petelur 
afkir pola I 

 

Pola II: (Peternak   Pedagang besar B        Agen 
luar kota dalam provinsi) 

Saluran pemasaran pola II dalam pemasaran 
ayam petelur afkir melibatkan banyak lembaga 
pemasaran karena penjualan dari pedagang besar B 
langsung ke agen luar kota dalam provinsi, setelah 
agen luar kota dalam provinsi masih banyak lembaga-
lembaga lain, namun peneliti hanya membahas sampai 
di agen luar kota dalam provinsi. 

Harga jual ayam afkir oleh peternak 
Rp. 17.000,-/kg 
 

Pedagang besar 

*Biaya pemasaran 

Rp. 17.532,-/kg 

Harga jual ayam 

afkir oleh pedagang 

Rp. 17.800,-/kg Agen luar kota luar provinsi 

Peternak ayam petelur 
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Proses pemasaran dilakukan dengan cara 
pedagang besar membeli ayam petelur afkir kepada 
produsen, ayam yang dibeli merupakan ayam afkir 
yang dipanen pada umur 80-84 minggu. Kemudian 
ayam afkir tersebut dikirim ke agen luar kota dalam 
provinsi dengan menggunakan kendaraan bak 
keranjang yang di desain khusus untuk menampung 
ayam petelur afkir. 

Kuantitas ayam petelur afkir yang di jual 
pedagang besar rata-rata sebanyak 885 kg ayam 
petelur afkir dengan harga beli rata-rata Rp. 17.000.-
/kg, pedagang besar menjual kembali kepada agen luar 
provinsi degan harga Rp. 17.650.-/kg. Saluran 
pemasaran ayam petelur afkir di Kecamatan Selopuro 
Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*= biaya pembelian ayam petelur afkir dan biaya 

pemasaran 
Gambar 17. Saluran distribusi pemasaran ayam petelur 

afkir pola II 

Pedagang besar 

Agen luar kota dalam 
provinsi 

Harga jual ayam afkir oleh 
pedagang Rp. 17.650,-/kg 

Harga jual ayam afkir oleh  
Peternak Rp. 17.000,-/kg 
 

*Biaya pemasaran 
Rp. 17.293,-/kg 

Peternak ayam petelur 
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4.8.2 Saluran pemasaran ayam petelur culling 
  Pola I: (Peternak Pedagang pengecer   

(“pengusaha warung makan”) 
Saluran pemasaran pola I merupakan saluran 

pemasaran yang  melibatkan satu lembaga pemasaran 
mulai dari peternak hingga konsumen, saluran 
pemasaran pola I adalah saluran distribusi pendek. 
Proses pemasaran diawali pembelian dari peternak 
oleh pedagang pengecer. Ayam petelur culling yang 
dibeli oleh pedagang pengecer dijual ke pengusaha 
warung makan langganan yang berada di daerah 
Blitar. Kuantitas ayam petelur afkir yang di jual 
pedagang pengecer dengan jumlah kecil yaitu sekitar 
97,1 kg ayam petelur afkir per bulan dengan harga beli 
rata-rata Rp. 15.000.-/kg dari produsen. Ayam afkir 
yang dibeli merupakan ayam afkir yang dipanen 
karena proses culling yaitu ayam yang dipanen pada 
umur 27-45 minggu yang diambil disetiap bulan 
berdasarkan performa yang jelek, keadaan ayam yang 
kecil dari ayam produktif lainnya dan bobot ayam 
>1,4kg. Pedagang pengecer menjual kembali kepada 
pengusaha rumah makan degan harga Rp. 17.750.-/kg. 
Saluran pemasaran ayam petelur culling di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Gambar 
18. 
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*= biaya pembelian ayam petelur afkir dan biaya 
pemasaran 

Gambar 18. Saluran distribusi pemasaran ayam petelur 
culling pola I 

 

Pola II: (Peternak    Pedagang.pengecer         
(“pasar tradisional”) 

Saluran pemasaran pola II merupakan saluran 
pemasaran yang melibatkan satu lembaga pemasaran 
mulai dari peternak hingga konsumen, saluran 
pemasaran pola II adalah saluran distribusi pendek. 
Proses pemasaran diawali pembelian dari peternak 
oleh pedagang pengecer. Ayam petelur culling yang 
dibeli oleh pedagang pengecer dijual ke konsumen di 
pasar tradisional yang berada di Kecamatan Selopuro. 
Ayam afkir yang dibeli merupakan ayam yang afkir 
yang dipanen karena proses culling yaitu ayam yang 

Harga jual ayam petelur culling  

oleh peternak Rp. 15.000,-/kg 

Pedagang pengecer *Biaya pemasaran  

Rp. 16.413,-/kg 

Harga jual ayam culling 
pedagang Rp. 17.750,-/kg 

konsumen 

Peternak ayam petelur 
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dipanen pada umur 27-45 minggu yang diambil 
disetiap bulan berdasarkan catatan produksi maupun 
keadaan fisik pada saat itu. Pedagang pengecer 
menjual kembali kepada konsumen degan harga 
Rp18.250/kg. Saluran pemasaran ayam petelur culling 
di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dapat dilihat 
pada Gambar 19. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 19. Saluran distribusi pemasaran ayam culling 
pola II. 

4.9 Analisis Margin Pemasaran Ayam Petelur Afkir dan 
Ayam Culling 

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 

Pedagang 

konsumen 

Harga jual ayam petelur 
culling 
oleh peternak Rp. 15.000,-

Harga jual ayam culling 
oleh Pedagang  
Rp. 18.250,-/kg 

Peternak ayam petelur 
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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). 

 
4.9.1 Analisis Margin Pemasaran, % Margin, Mark Up 

Price, Share Harga dan Efisiensi Saluran 
Pemasaran Ayam Afkir pola I 

Margin pemasaran pedagang besar Adiperoleh 
dari selisih antara harga jual ayam petelur afkir oleh 
peternak dengan harga jual ayam petelur afkir oleh 
pedagang besar A. Margin Pemasaran, % Margin, 
Mark Up Price, Share harga dan Efisiensi Saluran 
Pemasaran I dapat dilihat pada Tabel 3.dan 4 

 
Tabel 3. Margin pemasaran, % margin, mark up price, 

share harga dan efisiensi pola I 
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Tabel 4. Analisis Efisiensi lembaga pemasaran ayam 
afkir pola I 

 

Pedagang besar A membeli ayam petelur afkir 
dari peternak dengan harga Rp. 17.0000,-/kg 
kemudian dijual dengan harga Rp 17.800,-/kg. 
Margin pemasaran pedagang besar A adalah Rp 
800/kg dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 
277,-/kg. 

Efisiensi pemasaran pedagang besar A dengan 
volume per pengambilan rata-rata 1.893kg ayam 
afkir kemudian dijual ke agen luar kota luar provinsi 
dengan harga Rp 17.800/kg biaya pemasaran yang 
dikeluarkan sebesar Rp 17.523/kg sehingga efisiensi 
pemasaran sebesar 0,98. Saluran pemasaran ayam 
afkir pola I dapat dikatakan efisien karena nilai 
efisien pemasaran lebih kecil dari 1. Biaya pemasaran 
yang dikeluarkan oleh peternak sebesar 51,11,-/kg 
sehingga total biaya pemasaran sebesar Rp 17.574,-
/kg. Harga jual ayam afkir oleh peternak ke pedagang 
besar A Rp 17.000,-/kg dan harga beli Rp 20.000,-/kg 
oleh agen luar kota luar provinsi sehingga farmer 
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price share sebesar 85% .Saluran pemasaran ayam 
petelur afkir pola I dikatakan efisien karena hasilnya 
diatas 40%.  

 
4.9.2 Analisis Margin Pemasaran, % Margin, 

Mark Up Price, Share harga dan Efisiensi 
Saluran Pemasaran Ayam Afkir pola II 
Margin pemasaran pedagang besar B 

diperoleh dari selisih antara harga jual ayam petelur 
afkir oleh peternak dengan harga jual ayam petelur 
afkir oleh pedagang besar B. Margin pemasaran, % 
Margin, Mark Up Price, share harga dan efisiensi 
saluran pemasaran pola II dapat dilihat pada Tabel 5 
dan 6. 

 
Tabel 5. Margin pemasaran, % margin, mark up 

pricedan share harga saluran pemasaran 
ayam afkir pola II 
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Tabel 6. Analisis efisiensi lembaga pemasaran ayam 
afkir pola II 

 

Pedagang besar B membeli ayam petelur afkir 
dari peternak dengan harga Rp. 17.000,-/kg 
kemudian dijual dengan harga Rp. 17.650,-/kg. 
Margin pemasaran pedagang besar B adalah Rp. 
650,-/kg dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 
235,-/kg  

Efisiensi pemasaran pedagang besar B dengan 
volume rata-rata 885kg per pengambilan kemudian 
dijual dengan harga Rp. 17.650,-/kg ke agen luar kota 
dalam provinsi dengan biaya pemasaran Rp. 17.415,-
/kg. Sehingga nilai efisiensi pemasaran ayam petelur 
afkir sebesar 0,97. Hal ini pemasaran pola II 
dikatakan efisien karena hasilnya dibawah 1. Harga 
jual ayam afkir pedagang besar B Rp. 17.650,-/kg 
dan harga beli agen luar kota dalam provinsi sebesar 
Rp. 19.000,-/kg sehingga farmer price share sebesar 
89,47%. Saluran pemasaran ayam afkir pola II 
dikatakan efisien karena hasilnya >40%. 
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4.9.3 Analisis Margin Pemasaran, % Margin, 
Mark Up Price, Share harga dan Efisiensi 
Saluran Pemasaran Ayam Culling pola I 
Margin pemasaran pedagang pengecer A 

diperoleh dari selisih antara harga jual ayam petelur 
culling oleh peternak dengan harga jual ayam petelur 
culling oleh pedagang pengecer A. Margin 
Pemasaran, % Margin, Mark Up Price, Share harga 
dan Efisiensi Saluran Pemasaran I dapat dilihat pada 
Tabel 7 dan 8. 

 
Tabel 7.Margin pemasaran, % margin, mark up price, 

share harga saluran pemasaran ayam culling 
pola I 
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Tabel 8. Efisiensi lembaga pemasaran ayam petelur 
culling pola I 

 
  

Pedagang pengecer A membeli ayam petelur 
culling dari peternak dengan harga Rp. 15.000,-/kg 
kemudian dijual dengan harga Rp. 17.750,-/kg. 
Margin pemasaran pedagang pengecer A adalah Rp. 
2.750,-/kg dan menerima keuntungan sebesar Rp. 
1.337,-/kg 
 Efisiensi pemasaran pedagang pengecer A 
dengan volume penjualan rata-rata 173kg per 
pengambilan kemudian dijual pada pengusaha rumah 
makan (warung) disekitar Kecamatan Selopuro 
dengan harga Rp. 17.750,-/kg dan biaya pemasaran 
yang dikeluarkan peternak sebesar Rp. 16.413,-/kg. 
sehingga nilai efisiensi pemasaran pedagang 
pengecer A sebesar 0,92. Saluran pemasaran ayam 
culling pola II dikatakan efisien karena lebih kecil 
dari 1. Harga jual ayam culling dari peternak ke 
pedagang pengecer A sebesar Rp. 15.000,-/kg dan 
harga beli pengusaha rumah makan sebesar Rp. 
17.750,-/kg sehingga farmer price share yang 
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diperoleh sebesar 100% karena pedagang langsung 
menjual produk ke konsumen.  
 

4.9.4 Analisis Margin Pemasaran, % Margin, 
Mark Up Price, Share harga dan Efisiensi 
Saluran Pemasaran Ayam Culling pola II 
Margin pemasaran pedagang pengecer B 

diperoleh dari selisih antara harga jual ayam petelur 
culling oleh peternak dengan harga jual ayam petelur 
culling oleh pedagang pengecer B. Margin pemasaran, 
% Margin, Mark Up Price, Share Harga dan Efisiensi 
Saluran Pemasaran I dapat dilihat pada Tabel 9 dan 
10. 

 
Tabel 9. Margin pemasaran, % margin, mark up price 

dan share harga saluran pemasaran ayam 
culling pola II 
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Tabel 10. Analis efisiensi lembaga pemasaran ayam 
petelur culling pola II 

 
 
Pedagang pengecer B membeli ayam petelur 

culling dari peternak dengan harga sebesar Rp. 
15.000,-/kg kemudian dijual dengan harga Rp. 
18.250,-/kg ke pasar tradisional. Margin  pemasaran 
pedagang pengecer B sebesar Rp. 3.250,-/kg dengan 
biaya pemasaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 
16.721,-/kg  

Efisiensi pemasaran pedagang pengecer B 
dengan volume penjualan rata-rata 77,4kg per 
pengambilan. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh 
pedagang pengecer B sebesar Rp. 16.721,-/kg dan 
nilai produk yang dipasarkan ke konsumen pasar 
tradisional sebesar Rp. 18.250.,-/kg Sehingga nilai 
efisiensi pemasaran ayam culling diperoleh 0,91. 
Saluran pemasaran ayam culling pola II dikatakan 
efisien. Hal ini dikarenakan hasilnya kurang dari 1. 
Harga jual ayam culling oleh peternak sebesar Rp. 
15.000,-/kg ke pedagang pengecer B sedangkan harga 
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beli oleh konsumen sebesar Rp. 18.250 sehingga 
farmer price share diperoleh 100% karena pedagang 
pengecer menjual ayam culling langsung ke konsumen 
akhir. 

 
4.10 Efisiensi Pemasaran  

Efisiensi pemasaran merupakan adalah nisbah antara 
total biaya dengan total nilai produk yang dipasarkan, artinya 
bahwa setiap ada penambahan biaya pemasaran menyebabkan 
adanya pemasaran yang tidak efisien dan semakin kecil nilai 
produk yang dijual berarti pula terjadi pemasaran yang tidak 
efisien, pemasaran dikatakan efisien jika ratio dibawah angka 
1 (Soekartawi, 2002). Hal ini dapat dikatakan bahwa efisien 
tidaknya suatu sistem pemasaran tidak terlepas dari kondisi 
persaingan pasar yang bersangkutan. Pasar yang bersaing 
sempurna dapat menciptakan sistem pemasaran yang efisien 
karena 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%. 

 
4.10.1 Efisiensi Pemasaran Ayam Petelur Afkir 

Pola I dan II 
Pola pemasaran I dan II dilihat dari efisiensi 

pemasaran, margin pemasaran, farmer price share, 
pemasaran ayam petelur afkir dapat dilihat pada Tabel 
11. 
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Tabel 11. Efisiensi pemasaran, margin pemasaran, dan 
farmer price share ayam petelur afkir pola I 
dan II 

          Keterangan Pola I Pola II 
1. Efisiensi 

pemasaran 
0,98        0,97 

2. Margin 
pemasaran 

Rp. 650,-    Rp. 800,- 

3. Farmer price 
share 

85% 89,47% 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
 

Saluran pemasaran ayam petelur afkir di 
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang paling 
efisien terdapat pada pola pemasaran II karena nilai 
efisiensi paling mendekati 0 yaitu 0,97. Margin 
pemasaran paling tinggi sebesar Rp. 800,-/kg. Yuniarti 
(2002) menyatakan bahwa produsen dapat dikatakan 
usahanya efisien jika margin pemasarannya besar. 
Farmer price share paling tinggi sebesar 89,47% artinya 
keuntungan yang didapatkan lembaga pemasaran pola II 
lebih tinggi dari pada pola pemasaran I. 

4.10.2 Efisiensi Pemasaran Ayam Petelur Culling 
Pola I dan II 
Pola pemasaran I dan II dilihat dari efisiensi 

pemasaran, margin pemasaran dan farmer price share 
pemasaran ayam petelur culling dapat dilihat pada 
Tabel 12. 

 



73 
 

Tabel 12. Efisiensi pemasaran, margin pemasaran dan 
share harga peternak pemasaran ayam 
petelur culling pola I dan II 

Keterangan Pola I Pola II 
1. Efisiensi pemasaran 0,92 0,91 
2. Margin pemasaran Rp. 2.750 Rp. 3.250 
3. Share harga 

pedagang 
100% 100% 

Sumber: Data primer diolah (2015). 
Saluran pemasaran ayam culling di 

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang paling 
efisien terdapat pada pola pemasaran II karena hasil 
yang diperoleh lebih mendekati 0 yaitu 0,91. Margin 
pemasaran paling tinggi sebesar Rp. 3.250,-/kg. 
Yuniarti (2002) menyatakan bahwa produsen dapat 
dikatakan usahanya efisien jika margin pemasarannya 
besar. Farmer price share sebesar 100% karena 
pedagang langsung menjual produk ke konsumen 
akhir. Artinya keuntungan yang didapatkan lembaga 
pemasaran pola II lebih tinggi dari pada pola 
pemasaran I. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 

1.1 Pola saluran pemasaran ayam petelur afkir di Kecamatan 
Selopuro Kabupaten Blitar: 
Saluran I: peternak – pedagang besar A  – agen luar kota 

luar Provinsi. 
Saluran II: peternak – pedagang besar B – agen luar kota 

dalam Provinsi 
1.2 Pola saluran pemasaran ayam culling di Kecamatan 

Selopuro Kabupaten Blitar 
Saluran I: peternak – pedagang pengecer A– konsumen 

 “pengusaha rumah makan” 
Saluran II: peternak – pedagang pengecer B – konsumen 

 “pasar tradisional” 
2.1 Pemasaran ayam petelur afkir paling efisien adalah pola 

pemasaran II dilihat dari segi margin pemasaran 
sebesarRp. 800,-/kg farmer price share 89,47% dan nilai 
efisiensi pemasaran 0,97. 

2.2 Pemasaran ayam petelur culling paling efisien adalah pola 
pemasaran II dilihat dari segi margin pemasaran sebesar 
Rp. 3.250,-/kg, farmers price share 84,50%, dan nilai 
efisiensi pemasaran 0,91. 
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5.2 Saran 
1. Peternak sebaiknya memiliki recording yang akurat mulai 

dari ayam masuk sampai ayam yang waktunya diafkir 
untuk meminimalisir biaya pakan dan tenaga kerja. 

2. Pelaksanaan culling sebaiknya dilakukan secara tepat dan 
teliti untuk mendapatkan produksi telur yang optimal dan 
menghindari penularan penyakit. 
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