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ABSTRACT 

Research was done in Kepung village Sub district 

Kediri Regency from October - November 2014. This 

study aimed to determine the marketing channels of 

broilers. Three group respondents (farmers, intermediate 

traders, and consumers) were selected by purposive 

sampling method. Primary data (marketing data) were 

collected by survey method using questionnaire. 

Secondary data were obtained from partnerships 

company and related sources. Data were analysed by 

descriptive analysis using marketing formulation (price 

share, marketing margin, cost share, profit share, and 

marketing efficiency). Results showed that three 

marketing pattern (MP). MP-I were started from main 

breeders enterprises partnerships  wholesalers 

intermediate traders  retailers  last consumers. MP-II 

involved main breeders  enterprises partnerships  



vii 
 

wholesaler’s  intermediate trader’s  last consumers. 

MP-III  indicated more efficiency  in  marketing  based 

on the  following  marketing criteria ; (i) marketing 

efficiency  was 0.03 of  farmers, 0.01 for both and 

retailer (ii) the higher percentage margin involved 

(17.24%) for farmers (34.48%). for farmers 61.80%, 

middle traders 69.48% , retailers 75.47%. Profit share 

76.39 main breeders, 30.90 % wholesalers 28.60% 

middle traders. However, MP-I represented higher 

percentage in marketing margin, wholesalers 17.24% and 

34.48% middle traders. Farmer’s price share appeared 

higher (76.39%) in MP II followed by wholesalers 

(30.90%) and middle traders (28.60%). 

 

Keywords: Cost Share, percentage Margin, Profit Share, 

Farmer’s Share. Price share 

 



viii 

EFISIENSI PEMASARAN AYAM PEDAGING POLA 

KEMITRAAN DI KECAMATAN KEPUNG  

KABUPATEN KEDIRI 

 

Ahmad Zubaidi Adi Ana, Budi Hartono
1
 dan Hari Dwi 

Utami
2
 

1
Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

2
Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 

RINGKASAN 

Ayam pedaging adalah ayam yang mempunyai 

pertumbuhan cukup cepat dengan umur panen ayam pedaging 

adalah 30 hari sampai 35 hari, dengan memiliki berat tubuh 

1,9 kg sampai 2 kg, di Kota Kediri maupun di daerah Jawa 

Timur khususnya sektor peternakan ayam pedaging 

berkembang pesat dengan meningkatnya jumlah ayam 

pedaging setiap tahunya, sehingga sering dijadikan sebagai 

usaha untuk dijadikan sebagai pekerjaan. Data statistik dinas 

peternakan Provinsi Jawa Timur  menyebutkan populasi ayam 

pedaging mencapai 52.288.601 ekor ayam tahun 2014 

sehingga dapat dilihat bahwa ayam tersebut diminati oleh 

masyarakat untuk  dijadikan sebagai satu usaha dan diolah 

menjadi produk pangan karena adanya peningkatan jumlah 

populasi setiap tahunya. 

Penelitian dengan judul “Efisiensi Pemasaran Ayam 

Pedaging Pola  Kemitraan Di Kecamatan Kepung Kebupaten 

Kediri“ di lakukan selama bulan Oktober sampai November 

2014, di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Penelitian 

mengunakan metode survei penentuan lokasi dilakukan 

dengan metode purposive yaitu metode pemilihan lokasi 
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penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

terntentu.Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui jalur pemasaran dan mengetahui tingkat efisiensi 

pada setiap pola pemasaran yang berada di Kecamatan 

Kepung, sehingga akan didapat pola pemasaran yang paling 

efisien. Tingkat efisiensi pemasaran dapat dilihat dari margin 

pemasaran, farmer’ share, share keuntungan dan share biaya 

pemasaran pada setiap lembaga yang terlibat dalam proses 

pemasaran berlangsung. 

Penelitian dilakukan dengan metode survei penentuan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling untuk 

peternak, untuk pedagang metode yang digunakan adalah 

snowball sampling, sedangkan untuk konsumen mengunakan 

metode random sampling. Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif yaitu margin pemasaran, farmer’s share, share 

keuntungan dan share biaya pemasaran pada masing-masing 

lembaga pemasaran. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 saluran 

pola pemasaran di Kecamatan Kepung yang merupakan 

pemasaran dilakukan secara tidak langsung. Saluran 

pemasaran  pola I, pola II dan  pola III tersebut memiliki 

konsumen yang berbeda dalam pemasaranya, untuk ketiga 

saluran pemasaran di Kecamatan Kepung yaitu sebagai 

berikut. 

1. Saluran pemasaran Pola ke I dimulai dari peternak plasma 

(produsen) perusahaan inti kemitraan pedagang besar 

(pengepul) pedagang menengah  pedagang kecil  

konsumen industri pengolahan. 

2. Saluran pemasaran Pola ke II dimulai dari peternak plasma 

(produsen) perusahaan inti kemitraanpedagang besar 

(pengepul)  pedagang menengah konsumen industri 

pengolahan. 
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3. Saluran pemasaran pola ke III dimulai dari peternak plasma 

(produsen) perusahaan inti kemitraanpedagang besar 

(pengepul)  pedagang kecil   konsumen industri 

pengolahan. 

Hasil analisis saluran pola ke I dilihat dari share harga 

peternak plasma, margin pemasaran, share keuntungan, share 

biaya dan nilai efisiensi pemasaran. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa saluran pemasaran pola I margin 

pemasaran yang terbentuk sebesar Rp.2.900, share harga 

peternak plasma sebesar 84,09%, share keuntungan peternak 

plasma sebesar 54,60%, share biaya peternak plasma sebesar 

79,85%. Nilai efisiensi pemasaran peternak plasma adalah 

0,03. Share harga pedagang besar sebesar 84,66%, share 

keuntungan pedagang besar sebesar 74,77%, share biaya 

pedagang besar sebesar 25,22%, nilai efisiensi pemasaran 

pedagang besar adalah 0,01. Share harga pedagang menengah 

sebesar 87,30%, share keuntungan pedagang menengah 

sebesar 69,86%, share biaya pedagang menengah sebesar 

30,13%, nilai efisisensi pemasaran pedagang menengah 

sebesar 0,02. Share keuntungan pedagang kecil sebesar 

72,42% dan share biaya pedagang kecil sebesar 27,58%, nilai 

efisiensi pemasaran sebesar 0,02. Saluran pemasaran pola II 

margin pemasaran yang terbentuk sebesar Rp.1.700, share 

harga peternak plasma sebesar 89,79%, share keuntungan 

peternak plasma sebesar 56,55%, share biaya peternak plasma 

sebesar 76,39, nilai efisiensi pemasaran peternak plasma 

sebesar 0,03. Share harga pedagang besar sebesar 90,39%, 

share keuntungan  pedagang besar sebesar 69,10%, share 

biaya pedagang sebesar 30,90%, nilai efisiensi  pemasaran 

pedagang besar sebesar 0,01. share keuntungan pedagang 

menengah sebesar 75,18% dan share biaya pedagang 

menengah sebesar 28,60%, nilai efisiensi pemasaran 

pedagang menengah adalah sebesar 0,02. Saluran pemasaran 

pola III margin pemasaran yang terbentuk sebesar Rp.1.400, 
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share harga peternak plasma sebesar 91,34%, share 

keuntungan peternak plasma sebesar 61,80%, share biaya 

peternak plasma sebesar 80,37 dan nilai efisiensi pemasaran 

sebesar 0,03. Share harga pedagang besar sebesar 91,95%, 

share keuntungan pedagang besar sebesar 69,48%, share 

biaya pedagang besar sebesar 30,52% dan nilai efisiensi 

pemasaran sebesar 0.01. Share keuntungan pedagang kecil 

sebesar 75,47% dan share biaya pedagang kecil sebesar 

24,53%, nilai efisiensi pemasaran adalah sebesar 0,01 

Kesimpulan terdapat tiga saluran pemasaran di 

Kecamatan Kepung terdiri dari  saluran  pemasaran pola I, 

pola II  pola III. Saluran  yang paling efisien adalah pola III 

bila ditinjau dari nilai EPS untuk peternak plasma sebesar 

0,03, pedagang besar sebesar 0,01 dan pedagang kecil sebesar 

0,01 yang paling merata. Share harga yang paling tinggi untuk 

peternak plasma sebesar 91,34% dan pedagang besar 91,95%. 

Share keuntungan yang lebih lebih tinggi dibandingkan 

dengan pola I dan II yaitu untuk peternak plasma sebesar 

61,80%, pedagang besar 69,48%, pedagang menengah 

75,47%, sedangkan dilihat dari margin pemasaran yang paling 

efisien adalah pola ke I yang menunjukan margin pemasaran 

setiap lembaga lebih merata yaitu untuk pedagang besar 

sebesar 17,24%, pedagang menengah 34,48%, bila dilihat dari 

share biaya pemasaran pola II yang paling efisien karena 

menunjukan share biaya paling rendah yaitu untuk peternak 

plasma 76,39%, pedagang besar 30,90%, pedagang menengah 

28,60%. 

Saran untuk peternak plasma mendapatkan harga jual 

yang lebih tinggi dari perusahaan inti pola kemitraan agar 

lebih efisien dan peternak plasma menambah jumlah 

ternaknya untuk menambah pendapatan peternak plasma. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. LATAR BELAKANG 

Usaha peternakan unggas khususnya ayam 

pedaging di Indonesia semakin berkembang dalam 

pemenuhan protein hewani dan peningkatan pendapatan 

peternak, maka pemerintah dan peternak telah 

mengunakan sebagian besar sumber komoditi ternak 

yang dikembangkan, diantaranya adalah ayam pedaging. 

Ayam pedaging merupakan ayam penghasil daging yang 

memiliki beberapa jenis keunggulan dibandingkan 

dengan ternak ayam potong lainnya. Keunggulan itu 

diantaranya, laju perputaran modal yang cepat, waktu 

pemeliharaan yang singkat yaitu dalam lima minggu 

ayam pedaging sudah dapat dipanen dengan bobot 2 

kg/ekor. Hal inilah yang mendorong banyak peternak 

ingin meningkatkan dan mengembangkan  peternakan 

ayam pedaging. Peternak biasanya tinggal dipinggir kota, 

hal ini di sebabkan karena untuk membuka usaha 

peternakan harus memenuhi beberapa syarat yaitu jauh 

dari pemukiman agar tidak menimbulkan polusi bau bagi 

masyarakat maka peternak biasa membuka usahanya 

dipinggir Kota, sehingga diperlukan lembaga-lembaga 

penyalur atau pedagang untuk mendistribusikan daging 

ayam dari peternak ke konsumen akhir. 

Kabupaten Kediri merupakan salah satu sentra 

peternakan penghasil  ayam pedaging yang cukup tinggi 
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di Jawa Timur. Ayam pedaging merupakan salah satu 

jenis unggas yang paling popular di masyarakat yang 

merupakan ayam penghasil daging, selain itu ayam 

pedaging merupakan unggas yang cukup mudah 

dikembangkan karena umur panennya yang tidak begitu 

lama. Populasi peternakan ayam pedaging tersebar di 

berbagai Kecamatan di Kabupaten Kediri salah satunya 

adalah Kandat, Mojo, Kepung, Kras, Pare, Badas dan di 

Kecamatan lainya. Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Kediri 2014 menjelaskan bahwa jumlah 

populasi ayam pedaging di Kabupaten Kediri mencapai 

3.439.782 ekor, dari data tersebut menunjukkan bahwa 

sektor usaha peternakan tersebut menyajikan peluang 

yang dapat di jadikan sebagai salah satu pilihan untuk 

meningkat kan taraf ekonomi. 

Usaha ayam pedaging yang dilakukan masyarakat 

memiliki beberapa faktor yang perlu di perhatikan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal yaitu bibit, pakan dan 

pengelolaan usaha. Ketiga  hal tersebut harus dilakukan 

dengan sebaik mungkin dalam sebuah peternakan ayam 

pedaging karena ayam pedaging lebih rentan terhadap 

penyakit dari pada ternak unggas lainya, tidak boleh 

memilih salah satu, karena  dengan adanya ketiga hal 

tersebut akan lebih erat hubunganya. Mubyarto (1989) 

menyatakan bahwa pengelolaan adalah hal mendasar 

karena dapat  mengkombinasikan bibit, ransum  dan 

lingkungan  yang tepat  dengan cara yang palaing efektif 

dan efisiensi untuk mendapatkan produksi yang lebih 
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maksimal. Pengelolaan ayam pedaging juga perlu 

memperhatikan tata laksana harian, pembiayaan dan 

pemasaran tata laksana harian terdiri meliputi: sistem 

kandang dan perkandangan, pakan, cara pemberian, 

pengendalian penyakit,  seleksi dan culling serta 

recording. 

Kegiatan pemasaran ayam pedaging dari 

produsen ke konsumen tidak bisa lepas dari lembaga 

pemasaran yang sangat mempengaruhi rantai pemasaran. 

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

ayam pedaging meliputi produsen, pihak inti kemitraan, 

pedagang besar, pedagang menengah, pedagang 

kecil/pengecer, pedagang luar daerah dan konsumen. 

Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang 

menyelenggarakan dalam pengaliran barang dari 

produsen ke konsumen sehingga terselenggara kegunaan 

atau fungsi pemasaran. Saluran pemasaran merupakan 

setiap rangkaian perusahaan atau orang yang ikut serta 

dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. Kotler (2002) menjelaskan bahwa strategi 

pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang 

mendasari dari manajemen pemasaran untuk mencapai 

tujuan dari bisnis dan pemasarannya dalam sebuah pasar 

sasaran. Strategi pemasaran cenderung mengandung 

keputusan dasar salah satunya adalah sebuah pasar 

sasaran yang diingginkan. 

Rendahnya harga yang diterima oleh produsen 

dan tingginya harga yang diterima oleh konsumen 
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menunjukan adanya margin pemasaran yang tinggi, 

melalui margin  pemasaran yang digunakan dapat 

diketahui perbedaan harga yang diterima oleh produsen 

sampai produk dibayar konsumen. Fluktuasi harga terjadi 

karena adanya perubahan dalam permintaan dan 

penawaran. 

Produsen merupakan beberapa peternak ayam 

pedaging pola kemitraan yang ada di Kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri dengan jumlah populasi ayam 

pedaging cukup relatif tinggi untuk jumlah populasinya. 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kediri 2014 

menjelaskan bahwa jumlah populasi ayam pedaging di 

Kecamatan Kepung sebesar 250.500 ekor, dari 

banyaknya jumlah produksi, maka pemasaran yang 

efektif dan efisien sangat diperlukan terutama dalam 

pemasaran ayam pedaging, karena semakin ditunda 

proses pemasaranya maka akan mengakibatkan semakin 

besar biaya produksi yang ditanggung oleh produsen. 

Strategi, jalur pemasaran, serta biaya pemasaran 

merupakan komponen-komponen inti dalam menentukan 

marketing margin sebagai alat ukur pemasaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan 

penelitian mengenai efisiensi pemasaran ayam pedaging. 

Perusahaan inti plasma adalah merupakan 

perusahaan yang memegang  kendali atas peternak 

kemitraan plasma yang berada di Kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri yang memiliki fungsi  memberikan 

sarana bagi peternak plasma dan membeli hasil panen 
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peternak plasma sesuai dengan harga dalam sebuah 

kontrak perjanjian. Proses pemasaran perusahaan 

kemitraan tidak semuanya diambil untuk diolah oleh 

perusahaan, sebagian dijual diluar pasar dengan 

mengunakan lembaga penyalur seperti pedagang besar, 

pedagang menengah, pedagang kecil dan rumah 

pemotongan ayam (RPH), sedangkan untuk penjualan 

ayam dalam bentuk karkas tidak dianalisis karena nilai 

margin  pemasaran yang cukup tinggi sampai ketangan 

konsumen akhir, untuk harga jual kepasar perusahaan 

mengikuti, sehingga terkadang perusahaan mendapatkan 

harga yang rendah dan harga yang cukup tinggi. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Permasalahannya adalah: 

1) Bagaimana jalur pemasaran ayam pedaging pola 

kemitraan di Daerah Kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri. 

2) Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran ditinjau 

dari segi margin pemasaran, farmer’s share, 

share biaya pemasaran dan share keuntungan dari 

masing-masing lembaga pemasaran yang 

berperan dalam pemasaran ayam pedaging pola 

kemitraan di Kecamatan Kepung Kabupaten 

Kediri. 
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1.3 Tujuan  

      Tujuan penelitian adalah : 

1) Mengetahui jalur pemasaran ayam pedaging pola 

kemitraan di Kecamatan Kepung dan setiap 

masing-masing lembaga yang berperan dalam 

pemasaran ayam pedaging. 

 2) Mengetahui bagaimana tingkat efisiensi 

pemasaran ditinjau dari segi margin pemasaran, 

Farmer’s Share, Share biaya pemasaran dan 

Share keuntungan dari masing-masing lembaga 

pemasaran yang berperan dalam pemasaran 

ayam pedaging pola kemitraan. 

1.4 Kegunaan  

Kegunaan penelitian adalah: 

1) Bagi penulis terutama, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman serta sebagai salah 

satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar 

sarjana di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

2) Bagi peternak plasma serta lembaga pemasar-

pemasar ayam pedaging, hasil penelitian ini 

diharapkan memberikan pengetahuan tentang 

referensi pada peternak plasma dan lembaga 

pemasar serta konsumen di Kecamatan Kepung 

Kebupaten Kediri sebagai nilai tambahan 

pengetahuan tentang pemasaran yang lebih efisien, 
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sehingga menguntungkan bagi semua pihak selama 

proses pemasaran tersebut berlangsung. 

3) Bagi pemerintah khusus Daerah Kabupaten Kediri 

hasil penelitian ini diharapkan sumber pemikiran 

atau pertimbangan dalam menyusun suatu 

kebijakan yaitu pengawasan kualitas produk hasil 

produksi peternak negri yang cukup tinggi untuk 

semakin dikembangkan, sehingga tidak ada impor 

daging ayam dari negara lain. 

   4) Bagi pihak lain semoga penelitian ini dapat menjadi 

salah satu sumber  informasi, wawasan dan 

pengetahuan serta sebagai referensi untuk 

penelitian lanjut, sehingga akan dapat 

dikembangkan lebih lanjut. 

5) Bagi peternak plasma diharapkan mendapatkan harga 

jual dari pihak perusahaan inti plasma kemitraan 

yang lebih tinggi, sehingga peternak plasma dapat 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena 

tidak semua peternak plasma mendapat harga jual 

ayam tinggi.  

1.5 Kerangka Pikir 

Pemasaran merupakan satu proses pertukaran 

produsen dan konsumen dengan adanya sebuah 

kebutuhan. Produsen memberikan hasil produksinya 

berupa ayam pedaging melalui aktivitas pemasaran 

dengan cara dipasarkan ke konsumen melalui proses 

pemasaran. Keterlibatan lembaga pemasaran dalam 
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saluran pemasaran ayam pedaging bertujuan untuk 

meningkatkan nilai guna, baik bentuk, waktu pemilihan 

dan informasi. Lembaga pemasaran yang melakukan 

aktivitas ini akan mempengaruhi besarnya margin 

pemasaran. Margin pemasaran adalah perbedaan harga 

yang dibayar oleh konsumen dengan harga ditingkat 

produsen. Margin pemasaran merupakan biaya yang di 

keluarkan dan keuntungan yang diambil oleh lembaga 

pemasaran yang terlibat. Apabila biaya yang di keluarkan 

dan keuntungan yang diambil besar maka margin 

pemasaran juga besar sehingga harga yang harus dibayar 

konsumen menjadi tinggi dan share pada peternak 

rendah.  

 Margin pemasaran yang tinggi menunjukan 

bawah pemasaran semakin tidak efisien. Besarnya 

perbedaan antara harga yang dibayar konsumen dengan 

harga yang diterima produsen, hal ini disebabkan oleh 

prasarana lembaga pemasaran yang diminta konsumen 

dan penggunaan pemasaran yang berlebihan, 

Semakin tinggi harga di tingkat konsumen karena 

adanya permintaan konsumen yang berlebihan, sehingga 

prasarana lembaga-lembaga pemasar akan mengeluarkan 

biaya yang lebih tinggi dan biaya pemasaran tersebut 

ditekan seminimal mungkin, sesuai dengan saluran 

pemasaran bahwa semakin pendek rantai pemasaran 

antara produsen dan konsumen maka nilai jual yang akan 

di dapatkan semakin tinggi, sebaliknya semakin panjang 

rantai pemasaran yang dilewati oleh komoditi tersebut, 
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maka nilai jual petani akan semakin kecil bahkan 

cenderung merugi dan besar kecilnya biaya pemasaran 

yang di keluarkan oleh lembaga pemasaran selain 

berpengaruh harga ditingkat pengecer dan produsen juga 

berpengaruh terhadap efisiensi pemasaran. Saluran 

pemasaran yang pendek mengakibatkan proses 

pemasaran akan lebih efisien. Beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi efisiensi pemasaran antara lain 

harga yang diterima produsen, distribusi margin 

pemasaran, share biaya pemasaran, share keuntungan 

dan ratio yang diterima lembaga-lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam aktivitas pemasaran. Oleh karena itu, 

di harapkan dalam proses pemasaran, keuntungan yang 

diterima oleh setiap lembaga pemasaran dapat adil dan 

merata sehingga sistem pemasaran berjalan dengan 

efisien. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di 

simpulkan dalam suatu kerangka konsep penelitian pada 

skema seperti dibawah ini ;  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang  

mengenai pemasaran telah cukup banyak dilakukan dan 

dipublikasikan. Penelitian mengenai pemasaran ayam 

pedaging masih sangat cukup sedikit sekali. Beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemasaran 

menjadi bahan acuan dan pembanding bagi peneliti. 

Suryanto (2005) menjelaskan bahwa pada saluran 

distribusi panjang, biaya pemasaran yang dikeluarkan 

lembaga pemasaran sebesar Rp.316,60, saluran distribusi 

sedang sebesar Rp.153,57 dan saluran distribusi pendek 

sebesar Rp.223,75. Biaya pemasaran pada saluran 

distribusi sedang lebih sedikit bila  dibandingkan biaya 

pemasaran pada saluran distribusi pendek. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran 

pada Pola I sebesar 80,03%, Pola II 89,36% dan Pola III 

90,90%. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin 

pendek jalur saluran pemasaran semakin efisien. Hesti 

(2011) menjelaskan bahwa dalam penelitiannya bahwa 

analisis rantai pemasaran ayam pedaging kepasar induk 

pendek, metode yang digunakan pemasaran tersebut 

Kabupaten Cianjur dengan metode sensus, tempat 

penelitian dilaksanakan di pasar Induk, Kabupaten 

Cianjur menghasilkan dua pola rantai pemasaran ayam 

ras pedaging ke Pasar Induk Kabupaten Cianjur, yaitu: 1) 

Pola I = peternak-pedagang perantara-pedagang besar-
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pedagang pengecer; dan 2) Pola II = peternak-poultry 

shop-pedagang perantara-pedagang besar-pedagang 

pengecer. Dilihat dari data yang didapat persentase 

margin parsial pola I dan II yang cukup berbeda jauh, 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar margin 

pemasarannya, maka harga yang diterima oleh peternak 

semakin kecil dan mengindikasikan sistem pemasarannya 

menjadi tidak efisien. Secara umum, dapat dikatakan 

distribusi bagian harga yang diterima oleh peternak ayam 

ras pedaging (farmer’s share) pada pola I dan II efisien, 

karena diatas 50 persen. Profit yang didapat oleh pola 

rantai pemasaran ayam ras pedaging II sebesar 

Rp.9.897,078 per kilogram lebih besar dari pada pola 

rantai pemasaran ayam ras pedaging I sebesar 

Rp.9.466,003 per kilogram, hal ini dikarenakan, semakin 

rendah biaya yang harus dibayar maka semakin tinggi 

keuntungan yang diperoleh. 

Nuraeni dan Wahyuni (2006) menjelaskan bahwa 

dalam penelitiannya tentang “efisiensi pemasaran ayam 

buras, untuk mengetahui tingkat efisiensi saluran 

pemasaran ayam buras dan mengetahui saluran 

pemasaran mana yang lebih efisiensi untuk menghasilkan 

keuntungan yang optimal. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa dari dua model pola saluran 

pemasaran, saluran pertama merupakan saluran 

pemasaran langsung keprodusen menjual langsung 

ternaknya kepada konsumen dengan harga Rp. 

12.800/ekor. Saluran pemasaran ini produsen tidak perlu 
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mengeluarkan biaya pemasaran, akan tetapi cara 

pemasaran langsung jarang sekali dilakukan mengingat 

tiga hal, yaitu modal, transportasi dan waktu. Saluran 

pemasaran kedua melibatkan pedagang pengecer yang 

membeli ayam buras ketempat produsen dengan harga 

Rp.12.800/ekor dan menjualnya dengan harga 

Rp.14.300/ekor sehingga akan dapat diperoleh margin 

pemasaran sebesar Rp.1.500/ekor, biaya pemasaran 

sebesar Rp.215,25/ekor dan keuntungan dari penjualan 

tersebut sebesar Rp.1.300/ekor. Efisiensi pemasaran 

ayam pedaging dapat dilihat dengan cara 

membandingkan antara total biaya pemasaran dengan 

nilai produk yang dipasarkan. Adapun efisiensi 

pemasaran ayam buras di Desa Kale Barembeng di 

dapatkan nilai 1284,75 : 215,25  = 5,97 dapat dikatakan 

tidak efisien. Nilai tersebut menurut Downey dan 

Erickson (1992) menjelaskan nilai tergolong efisien, 

karena nilai efisiensi >1. Kusuma (2013) menjelaskan 

bahwa penelitian tentang pemasaran ayam ras  dengan  

mengunakan variabel margin pasar, farmer’ share, share 

keuntungan di Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang menggunakan 3 jalur pemasaran diantaranya : 

Jalur I : Produsen (peternak) → Pengepul → Pedagang 

Menengah → Pedagang Kecil → Konsumen Jalur II : 

Produsen (peternak) →Pengepul → Pedagang Menengah 

→ Konsumen. Jalur III : Produsen (peternak) →Pengepul 

→ Konsumen.  Jalur 3 merupakan jalur yang efisien 

dalam pemasaran telur ayam ras di Kecamatan 



14 

Karangploso karena nilai margin pemasaran paling 

rendah yaitu Rp.2.430,- per kg, share peternak 84,81%, 

share keuntungan 69,50% dan nilai ratio yang tertinggi 

diantara jalur yang lain yaitu 2,27.  

Anita, Dkk (2009) menjelaskan  bahwa dalam 

penelitianya di  Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas 

hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua saluran 

pemasaran yang digunakan oleh petani jeruk pemasaran 

1). Petani - pedagang besar-pedgang pengecer-konsumen 

salauran pemasaran ke 2). Petani - pedagang pengepul 

desa - pedagang besar - pedagang pengecer - konsumen 

akhir. Hasil penelitian menunjukan saluran pemasaran I 

jeruk siam efisien dan saluran pemasaran II untuk kelas 

D dan E belum efisien. Apabila dilihat dari segi 

keuntungan, maka keuntungan tertinggi terletak pada 

saluran pemasaran II  kelas AB sebesar Rp.3.318/Kg. 

Semakin pendek jalur pemasaran yang digunakan dalam 

proses pemasaran jeruk maka akan semakin efisien. 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1.  Gambaran Umum Ayam Pedaging 

Ayam ras pedaging disebut juga broiler yang 

merupakan jenis ayam ras unggulan hasil persilangan 

dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya 

produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi 

daging ayam. Sebenarnya ayam pedaging ini baru 

populer di Indonesia sejak tahun 1980-an. Ayam 

pedaging telah dikenal masyarakat Indonesia dengan 
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berbagai kelebihannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa 

dipanen. Waktu pemeliharaan ayam pedaging yang relatif 

singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru 

serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai 

Wilayah Indonesia. Ayam pedaging dipasarkan mulai  

pada berat tubuh mencapai  1,3-1,6  per ekor. 

Pertumbuhan ayam pedaging yang pada masa awalnya 

tumbuh dengan cepat, sedangkan dimasa akhir-akhir 

biasa saja atau kebalikanya hal ini tentunya tergantung 

manajemen pemeliharaan atau lembaga yang membentuk 

ayam tersebut  Rasyaf  (2002) 

Ichwan (2004) menjelaskan bahwa keberhasilan 

produksi suatu peternakan ayam pedaging ditentukan dari 

faktor sifat genetis ternakan yang dipelihara dan 

manajemen pemeliharaan yang benar. Ayam pedaging 

atau sering disebut dengan ayam pedaging dan ternak 

lainya umumnyan merupakan mahluk tingkat kebutuhan 

cukup tinggi yang memenuhi kebutuhan nutrisinya 

berbeda dengan tanaman, oleh karena itu seluruhan 

kebutuhan nutrisi harus dipenuhi untuk mencukupi 

kebutuhan nutrisinya sehingga ayam tersebut dapat 

tumbuh dengan sesui harapan. Fadilah (2004) 

menambahkan bahwa peternak ayam pedaging harus 

memiliki kemampuan dalam cara berternak agar peternak 

tidak mengalami kerugian apabila ternak yang 

dipeliharanya mati atau cacat. Setiap peternak ayam 

pedaging di Indonesia harus memiliki keahliaan untuk 

mengembangkan dan menyiasati kendala tersebut. Sistem 
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yang diterapkan dalam satu daerah belum tentu bisa 

diterapkan didaerah lainya sehingga peternak harus lebih 

mengerti tentang cara beternak ayam pedaging agar 

usaha yang diterapkannya dapat berhasil. Profil usaha 

dalam bidang peternakan ayam ras pedaging cukup baik 

yang memberikan peluang usaha yang baik, sepanjang 

manajemen pemeliharaan mengikuti prosedur dan 

ketepatan yang berlaku, usaha peternakan ternak 

perunggasan mempunyai keuntungan yang relatif baik 

bagi para peternak.  

perusahaan yang memberikan sarana bagi mitranya 

dalam sektor peternakan jenis ayam pedaging yang 

bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam sektor 

peternakan yang nantinya di harapkan dapat saling 

menguntungkan antara masing-masing pihak dengan 

berpedomaan adanya saling kepercayaan, karena adanya 

sebuah perjanjin sebuah kontrak harga dalam setiap 

pembelian ayam hasil produksi peternak plasma. 

Perusahaan mitra umumnya memberikan sarana bagi 

peternak plasma seperti  DOC, pakan, obat-obatan dan 

tenaga ahli. Danang (2012) menjelaskan kewajiban 

perusahaan inti adalah memberikan sarana bagi peternak 

plasma berupa bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin, hal 

tersebut bertujuan untuk memperlancar proses 

2.2.2 Perusahaan Inti  Pola Kemitraan Ayam 

            Pedaging  

  Perusahaaan inti pola kemitraan adalah 
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pemelihaaraan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan 

peternak plasma sebagai mitra perusahaan inti, pendapat 

tersebut diperkuat oleh pernyataan. Ahmad (2010) 

menjelaskan bahwa perusahaan inti plasma kemitraan 

ayam pedaging yang telah berjalan selama ini, 

perusahaan mitra menyediakan sarana produksi 

peternakan (sapronak) berupa: DOC, pakan. obat-

obatan/vitamin, bimbingan teknis dan memasarkan hasil 

produksi, sedangkan plasma menyediakan kandang dan 

tenaga kerja. Desi (2004) di tambahkan Saleh, Dkk 

(2012) menjelaskan bahwa perusahaan akan mengambil 

hasil produksi peternak plasma dengan harga yang telah 

disepakati dalam kontrak perjanjian dengan kata lain 

peternak plasma tidak dapat menjual hasil peroduksinya 

kelembaga lainya karena peternak plasma akan mendapat 

harga jual sepantasnya dari perusaahaan inti. Sarma, Dkk 

(2011) berpendapat bahwa perusahaan kemitraan akan 

memasarkan hasil pembelian dari peternakan plasma 

tersebut dalam wilayah tertentu yang membutuhkan 

ayam pedaging dalam bentuk hidup ataupun ayam dalam 

bentuk makanan jadi. 

2.2.3 Peternak Plasma Pola Kemitraan 

Peternak plasma adalah peternak yang 

memelihara ayam pedaging dari DOC sampai masa 

panen. Peternak plasma dalam proses menjadi anggota 

peternak pola kemitraan harus menyediakan sebuah 

kandang terlebih dahulu dan pralatan-pralatan yang 
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dibutuhkan dalam proses pemeliharaan. Peternak plasma 

akan menjual hasil produksi ayam pedaging 

keperusahaan inti plasma dengan harga sesui dengan 

sebuah sistem kontrak kerja sama yang sudah di sepakati. 

 Cepriadi dan Susi Edwina (2007) menjelaskan 

bahwa pembangunan dalam peternakan sistem pola 

kemitraan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama 

yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

peternak, meningkatkan produksi dan ekspor komoditi 

non migas, serta mempercepat alih teknologi budidaya 

ayam pedaging yang berupa pengembangan peternakan 

sistem pola kemitraan dengan perusahaan besar agar 

dapat meningkatkan hasil produksi sektor peternakan. 

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang 

terlibat dalam kegitan sistem pola kemitraan secara 

umum dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Hak Peternak sebagai Mitra 

    1. Memperoleh kredit modal kerja dalam bentuk bibit 

ayam (DOC), pakan, obat obatan dan vaksin serta 

peralatan kandang.  

     2. Mendapatkan petunjuk dan bimbingan teknis serta 

pengawasan dari dokter hewan perusahaan secara 

berkala.  

     3. Menerima pembayaran hasil produksi panen secara 

tunai setelah hasil panen diterima oleh perusahaan  

Kewajiban Peternak Mitra. 
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     1. Menyediakan kandang - kandang ayam disertai 

dengan perlengkapan serta tenaga kerja yang 

diperlukan dalam pemeliharaan ayam. 

     2. Selama perjanjian tersebut berlangsung, peternak 

mitra tidak diperkenang kan untuk memelihara 

ayam atau memakai sapronak dari pihak lain  

     3. Menyerahkan jaminan kredit modal kerja berupa 

surat tanah dan sejumlah dana kepada pihak 

perusahaan  

     4. Mengikuti seluruh petunjuk dan bimbingan teknis 

yang diberikan oleh perusahaan.  

     5. Menjual hasil panen kepada pihak perusahaan.  

     6. Mengembalikan pinjaman kredit sapronak kepada 

perusahaan setelah ayam panen  

Hak Perusahaan 

     1.  Menentukan penggunaan kredit sapronak yang 

disalurkan pada peternak mitra. 

     2.  Menerima jaminan kredit modal kerja berupa surat 

tanah dan sejumlah dana dari peternak mitra  

     3. Memperoleh pasokan panen ayam pedaging dari 

seluruh peternak mitra  

     4. Melakukan pemotongan hasil panen peternak 

plasma untuk melunasi kredit sapronak 

Kewajibab perusahaan kemitraan 

1. Menyediakan sarana produksi berupa bibit ayam 

(DOC), pakan, obat-obatan dan peralatan kelokasi 

peternak mitra  
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     2. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis secara 

berkala pada peternak mitra  

     3. Menerima dan menjamin pemasaran hasil panen 

peternak mitra. 

     4. Membayar secara tunai hasil penjualan produksi 

peternak mitra setelah hasil panenan tersebut 

diterima pihak perusahaan. 

Cepriadi (2010) menejelaskan bahwah pendapatan 

peternak plasma tidak hanya dari hasil penjualan ayam, 

namun pedapatan juga dari bonus yang diberikan oleh 

perusahaan mitra, dalam bermitraa peternak plasma tidak 

dapat menentukan waktu masa panen ayam sehingga 

waktu masa panen ditentukan oleh pihak inti perusahaan, 

hal tersebut terjadi adanya sebuah kontrak kerja sama 

antara peternak dan perusahaan pihak inti kemitraan. 

Lusi (2012) menyatakan bahwa peternak plasma 

memiliki keterikatan dalam sebuah harga sehingga 

peternak plasma tidak dapat menjual seperti harga pasar. 

Peternak plasma mendapat harga beli cukup tinggi dari 

pihak inti plasma yang menjadikan peternak plasma tetap 

bertahan menjadi anggota sistem pola kemitraan. Marojie 

Firwiyanto (2008) menjelaskan bahwa keuntungan 

menjadi peternak sistem pola kemitraan adalah peternak 

akan mendapat harga sesui kontrak dan pemasaran yang 

terjamin, karena perusahaan kemitraan akan membeli 

hasil produksi peternak dan akan menjual hasil produksi 
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peternak plasma melewati sistem pemasaran yang telah 

dibuat oleh perusahaan inti. 

2.3 Definisi Pemasaran 

Kotler dan Amstrong (2001) menjelaskan bahwa 

pemasaran merupakan proses perusahaan menciptakan 

nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan dengan 

pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari 

pelanggan. Pemasaran memiliki beberapa konsep yaitu 

sebagai berikut; 1) pemasaran berusaha untuk 

mendapatkan dan menarik pelanggan baru dengan 

menjanjikan nilai unggul dan mempertahankan dan 

menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan  

tingkat kepuasan bagi konsumen; 2) pemasaran 

beroperasi dalam lingkungan global yang dinamis yang 

dapat dengan cepat membuat strategi pemenang dimasa 

yang lalu menjadi ketinggalan zaman; 3) agar berhasil, 

perusahaan harus sangat fokus pada pasar sehingga 

pemasaran berjalan dengan baik dengan adanya 

pemasaran yang lebih sesui. Sampurno (2009) 

menjelaskan bahwa pemasaran merupakan salah satu 

bentuk pertukaran antara setiap lembaga bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan dalam pemasaran tersebut 

sehingga pemasaran sering terjadi diberbagai daerah. 

Shinta (2011) mengemukakan bahwa definisi 

pemasaran merupakan suatu proses dan manajerial yang 

membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 
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menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai 

kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut 

penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen 

sampai konsumen. Peranan pemasaran saat ini tidak 

hanya menyampaikan produk atau jasa sampai tangan 

konsumen tetapi juga bagaimana produk atau jasa 

tersebut dapat memberikan tingkat kepuasan kepada 

pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari 

pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan 

menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, 

mendistribusikan produk dengan mudah, 

mempromosikan secara efektif serta mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang 

prinsip kepuasan konsumen. Kotler dan  Amstrong 

(2001) dalam Anindita (2004) mengemukakan bahwa 

pemasaran sebagai suatu runtutan kegiatan atau jasa yang 

dilakukan untuk memindahkan suatu produk dari titik 

produsen ketitik konsumen akhir sehingga pemasaran 

sering  pada saat tertentu. 

Stanton (2001) menjelaskan bahwa definisi 

pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan 

barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen. 

Nitisemito (2004) menjelaskan bahwa pemasaran adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang 

atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling 

efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan 
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efektif. Konsep inti pemasaran menurut pendapat diatas 

menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus 

dipenuhi dalam terjadinya proses pemasaran. Pemasaran 

terdapat produk sebagai kebutuhan dan keinginan orang 

lain yang inggin memiliki nilai sehingga akan terjadinya 

proses permintaan pemasaran. Puspitawati dan Wardhani 

(2013) mengemukakan bahwa definisi pemasaran adalah 

suatu proses menyampaikan barang dari produsen kepada 

konsumen melalui saluran-saluran tertentu dan aktifitas-

aktifitasnya yang sesuai dengan barang tersebut. Sasaran 

akhir setiap usaha dalam bidang pemasaran adalah untuk 

memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual, sehingga 

proses tersebut dapat menarik konsumen pada esok 

harinya. 

Kotler dan Keller (2009) menjelaskan bahwa 

pemasaran berfungsi sebagai salah satu manajemen yang 

mengordinasi dan menjuruskan semua kegiatan usaha 

yang meliputi penilaian dan pengubahan daya beli 

konsumen menjadi permintaan yang lebih efektif akan 

suatu barang atau jasa serta penyampaian barang atau 

jasa tersebut kepada konsumen sehingga perusahaan 

dapat mencapai laba atau tujuan lain yang sudah 

ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. Pemasaran 

meliputi segala penerapan sistemmatis kewirausahaan 

yaitu menyangkut pengarahan kerja, bahan pabrik, uang 

yang secara rasional dan logis guna mencapai laba, hal 

ini sesuai dengan pernyataan. Hansen dan Mowen (2001) 

menjelaskan bahwa dalam pemasaran membutuhkan 
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biaya. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang 

diperlukan untuk digunakan dalam proses memasarkan 

produk atau jasa, meliputi biaya gaji dan komisi tenaga 

jual, biaya iklan, biaya pergudangan dan biaya pelayanan 

pelanggan dan biaya transportasi. Nuraeni (2006) 

menambahkan bahwa pemasaran merupakan suatu usaha 

yang digunakan untuk mengembangkan suatu usaha agar 

produk yang dibuat dapat berkembang dengan adanya 

pemasaran yang baik sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian. Istilah pemasaran dan tata niaga dinegara 

kita dipakai silih berganti dan mempunyai batasan yang 

sama, yaitu kegiatan ekonomi yang berfungsi 

menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen 

akhir, dari batasan tersebut terlihat bahwa masalah yang 

dihadapi dalam pemasaran ayam pedaging ini mulai dari 

ayam keluar kandang sampai tiba ditangan konsumen 

akhir, termasuk di dalamnya segala aturan main, pelaku 

bisnis dijalur pemasaran dan aspek-aspek lainnya. 

Pemasaran dapat dilakukan dengan cara memperluas 

jaringan pemasaran, penjualan tidak hanya dilakukan 

pada satu jalur saja tetapi dapat dilakukan dengan 

beberapa jalur pemasaran yang mampu meningkatkan 

efisiensi pemasaran dan menekan resiko kerugian yang 

semakin besar.  

Kasmir (2004) menjelaskan bahwa dalam proses 

penyampaian barang dari tingkat produsen ke konsumen 

memerlukan berbagai kegiatan atau tindakan yang dapat 

memperlancar proses penyampaian barang atau jasa 
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bersangkutan dalam kegiatan tersebut dinamakan fungsi-

fungsi tataniaga, sehingga penyampaian barang akan 

berjalan secara bertahap tidak secara langsung. Fungsi-

fungsi tersebut meliputi: 

1. Pemasaran sebagai fungsi yang sama yaitu pemasaran 

sama besarnya dengan fungsi keuangan, produksi, 

kepegawaian, sumber daya manusia dengan kata lain 

masing-masing fungsi memiliki kesamaan satu dengan 

yang lainnya. 

2. Pemasaran sebagai fungsi yang lebih penting yaitu 

bahwa fungsi pemasaran memiliki peran yang paling 

besar dari fungsi keuangan, produksi, kepegawaian 

dan sumberdaya manusia. 

3. Pemasaran sebagai fungsi utama yaitu pemasaran 

dipusatkan sebagai sentral dari kegiatan fungsi lainya 

atau dengan kata lain fungsi pemasaran sebagai inti 

dari kegiatan perusahaan. 

4. Pelanggan sebagai pengendalian yaitu masing-masing 

fungsi memiliki peran yang sama namun dikendalikan 

oleh pelanggan. 

5. Pelanggan sebagai fungsi pengendalian dan pemasaran 

sebagai fungsi integratif yaitu pemasaran sebagai 

pusat intergratif fungsi keuangan produk dan 

sumberdaya manusia, sedangkan pelanggan karena 

pelanggan sangat berkaitan dengan keuangan, 

sumberdaya manusia, dan produksi dalam 

pengendalian pemasaran 
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Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa ada 3 syarat 

pokok yang harus dipenuhi dalam memperbaiki efisiensi 

pemasaran  dalam penetapan harga yaitu; 1). terjaminnya 

banyak alternatif pilihan bagi konsumen pada pasar 

output; 2). perbedaan harga ditingkat produsen dengan 

harga ditingkat konsumen harus mampu mencerminkan 

biaya pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran; 3). 

kebebasan lembaga pemasaran untuk masuk dan keluar 

pasar. Pemasaran produk peternakan dari proses 

konsentrasi yaitu pengumpulan produk-produk 

peternakan dari peternak dan diakhiri dengan distribusi 

yaitu penjualan produk agar sampai kepada konsumen.  

2.4  Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi 

yang saling bergantung antara setiap organisasi tertentu 

namun mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk 

menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan 

pada saat jatuh ketangan konsumen. Kotler and 

Amstrong (2001) menjelaskan bahwa saluran pemasaran 

sendiri membutuhkan sebuah perantara karena efisiensi 

yang lebih tinggi  dalam penyedian barang untuk sebuah 

pasar yang dijadikan sasaran, melalu kontak, 

pengalaman, spesialisi dan skala oprasi, para perantara 

biasanya memberiakan  sesuatu yang lebih dari yang  

mungkin dilakukan  oleh perusahaan, dari sudut pandang 

ekonomi, peran pedagang perantara adalah sebagai 

berikut; 1) mentransformasi bauran produk yang di 
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butuhkan oleh konsumen; 2) Para perantara membeli 

produk dalam jumlah yang cukup besar dari berbagai 

produsen dan memecahnya menjadi jumlah  yang lebih 

kecil, pernyataan diatas sesuai pendapat. Sukartawi 

(2002) menjelaskan bahwa saluran pemasaran akan dapat 

berbentuk sangat sederhana dan berbentuk rumit hal ini 

terjadi karena tergantung dari macam komoditinya 

lembaga pemasaran dan sistem pemasaran, sedangkan 

sistem pemasaran monopoli mempunyai saluran 

pemasaran yang relatif sederhana dibandingkan dengan 

sistem pemasaran yang lainya, pendapat tersebut 

diperkuat Suarda (2009) menjelaskan bahwa sistem 

saluran pemasaran merupakan bentuk penyaluran barang 

atau jasa dari produsen ke tempat konsumen akhir dan 

yang menyelenggarakannya berupa lembaga-lembaga 

atau badan-badan yang bertugas melaksanakan fungsi 

pemasaran atau memenuhi keinginan konsumen 

semaksimal mungkin, sedangkan pihak konsumen akan 

memberikan imbalan berupa margin kepada lembaga 

pemasaran tersebut, sehingga pemasaran tersebut dapat 

saling menguntungkan bagi para pelaku pemasaran, 

pendapat tersebut diatas diperkuat oleh. Nuraeni (2006) 

menyatakan bahwa saluran pemasaran yang tidak efisien 

akan menyebabkan kerugian baik bagi peternak maupun 

konsumen yang bersangkutan, karena konsumen merasa 

beban yang berat untuk membayar pada harga yang 

tinggi, sedangkan bagi peternak, perolehan pendapatan 

menjadi lebih rendah karena harga penjualan yang 
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diterima jauh lebih rendah. Pemasaran yang efisien serta 

menguntungkan baik peternak maupun konsumen, maka 

peternak harus memilih saluran pemasaran yang pendek. 

Jalur pemasaran umumnya dibagi dua yaitu jalur 

langsung dan jalur tidak langsung. Jalur pemasaran 

langsung yaitu merupakan pemasaran ayam buras 

langsung ditujukan ke konsumen akhir, sedangkan jalur 

pemasaran tidak langsung yaitu pemasaran ayam buras 

yang melalui lembaga-lembaga pemasaran seperti 

pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Isobel and 

Robin (2008) menambahkan bahwa saluran pemasaran 

dapat menentukan tujuan bagi perusahaan dan anak 

perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengembangkan 

tentang strategi pemasaran yang akan digunakan yang 

bertujuan dapat meningkatkan kegiatan yang dicapai dan 

dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan 

maupun anak perusahaan. 

Khol  dan  Uhl  (2002) menjelaskan bahwa 

mendefinisikan tataniaga  sebagai  suatu  aktivitas pasar 

bisnis yang di dalamnya terdapat aliran barang dan jasa 

dari titik produksi sampai ketitik konsumen. Produksi 

adalah penciptaan tingkat kepuasan terhadap konsumen, 

proses membuat kegunaan barang dan jasa. Kepuasan 

dibentuk dari proses produktif yang di klasifikasikan 

menjadi dalam kegunaan bentuk,  tempat, waktu  dan  

kepemilikan. Salah satu bentuk usaha untuk mencapai 

tujuan dan sasaran dibidang pemasaran adalah dengan 

kegiatan pemilihan jenis saluran pemasaran. Pemilihan 
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saluran pemasaran diperlukan adanya pertimbangan-

pertimbangan yang menyangkut pertimbangan pasar, 

pertimbangan barang, dan pertimbangan perantara. 

Pertimbangan saluran tersebut yang dipilih diharapkan 

saluran yang paling efektif. Suatu peternakan salah dalam 

memilih saluran pemasaran maka akan membawa akibat 

yang kurang menguntungkan bagi peternak tersebut, 

dengan dipilihnya saluran pemasaran yang lebih efektif 

suatu peternakan dapat melakukan perbaikan strategi 

pemasaran yang sebelumnya sudah pernah diterapkan, 

bahkan dapat dipergunakan sebagai alternatif strategi 

pemasaran yang baru nantinya dapat mewujudkan tujuan 

suatu peternakan yaitu dapat meningkatkan volume 

penjualan dari produk peternakan tersebut, sehingga 

menjadikan peternakan tersebut bisa tetap eksis, maju 

dan menang dalam dunia persaingan pasar. Kotler (2000) 

menambahkan bahwa saluran pemasaran sebagai proses 

sosial individu dan kelompok-kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk 

bernilai, sehingga akan mempermudah dalam proses 

penyampaian barang. 

Shinta (2011) menjelaskan bahwa lembaga 

perantara atau lembaga pemasar adalah salah satu alasan 

terbesar atas sejumlah pengendalian atas cara dan kepada 

siapa produk itu dijual, produsen seolah meletakkan 

nasib perusahaan ketangan perantara, dan manfaat yang 

diambil juga banyak antara lain banyaknya produsen 
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kekurangan adanya sumber dana finansial untuk dapat 

menjalankan pemasaran secara langsung, banyak 

produsen yang telah merasakan hasil pengembalian dari 

investasi mereka lebih besar apabila menggunakan 

saluran pemasaran dan dalam beberapa kasus, pemasaran 

langsung memang tidak layak karena pangsa pasar jadi 

sempit, dapat diringkas manfaat dan fungsi yang lain 

dengan adanya perantara di bawah ini:  

Fungsi saluran distribusi:  

1. Sebagai alat memperlancar keuangan perusahaan  

Uang tunai cepat masuk bila menggunakan saluran 

distribusi dibandingkan dengan perusahaan menjual 

sendiri produknya.  

   -  Agen/whole seller bisa langsung mengambil barang 

dalam jumlah yang besar.  

   - Kalau perusahaan yang menjual, harus menunggu 

konsumen datang dan jumlah yang   dibeli relatif 

sedikit.  

2. Sebagai alat komunikasi  

Perusahaan banyak memperoleh masukan/informasi 

dari agen-agen mengenai reaksi/respon produk yang di 

keluhkan konsumen.  

3. Sebagai alat bantu penjualan/promosi  

Perusahaan dapat terbantu dalam pengenalan produk 

yang sedang dipasarkan oleh perusahaan  adanya 

promosi. 

 Stanton (2001) menjelaskan bahwa alternative 

saluran pemasaran didasarkan pada golongan distribusi 
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barang-barang konsumen terbagi menjadi beberapa 

saluara yaitu sebanyak  5 saluran, yaitu: 

1.  Produsen - konsumen 

Saluran distribusi paling pendek dan sederhana, yaitu 

dari produsen langsung kekonsumen tanpa campur 

tangan perantara. Produsen dapat menjual secara DO ( 

Delivery Order) atau pesan lewat via online atau 

telepon. 

2.  Produsen - pengecer - konsumen 

Perusahaan pengecer besar membeli langsung produk 

pertanian dari petani ke produsen.  

3.  Produsen - pedagang besar - pengecer - konsumen 

Pemasaran ini dinamakan saluran tradisional barang 

konsumen. Banyak pengecer kecil menganggap hal ini 

sebagai satu-satunya pilihan yang paling ekonomis. 

4.  Produsen - agen - pengecer - konsumen 

Produsen menggunakan jasa-jasa pedagang besar 

untuk mencapai pesanan eceran, khususnya 

perusahaan-perusahaan besar pengecer. 

5. Produsen - agen - pedagang besar - pengecer -  

konsumen. 

Proses untuk mencapai pengecer kecil, produsen juga 

banyak menggunakan jasa-jasa agen perantara yang 

sebagian menghubungkan pada pedagang besar yang 

menjual pada pengecer kecil. 

Kotler and Amstrong (2001) menambahkan 

bahwa pemasaran sering kali mengunakan lembaga-

lembaga perantara, karena efisiensi yang lebih tinggi 
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dalam penyediaan  barang untuk pasar sasaran, melalui 

kontak, pengalaman, spesialisasi dan skala oprasi, para 

perantara biasanya memberikan lebih dari yang 

dilakukan oleh perusahaan, dari sudut pandang ekonomi, 

perantara pemasaran adalah mentransformasi bauran 

produk yang di butuhkan konsumen dan memecahnya 

menjadi jumlah yang lebih kecil dan bauran yang lebih 

besar yang di inginkan konsumen. 

2.5 Sistem Pemasaran 

Kotler (2000) menyatakan bahwa dalam sistem 

pemasaran yang digunakan oleh perusahaan sendiri dapat 

memberikan gambaran tentang pencapaian suatu sasaran 

organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan 

keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang 

didambakan itu lebih efektif dan efisien ketimpang 

pesaing, sehingga akan tercapai sebuah hubungan yang 

terjalin dengan baik antara produsen dan konsumen 

akhir, hal ini sesuai pernyataan. Natsir (2011) 

menjelaskan bahwa sistem pemasaran digunakan sebagai 

salah satu cara untuk memasarkan hasil baik berupa 

komoditi maupun produk yang lebih baik. Peternak 

umumnya menjual produksinya hasil peternakannya 

dengan sistem melalui beberapa cara yaitu ada yang 

langsung menjual ke konsumen (jalur pendek), ada pula 

yang menggunakan jasa perantara (jalur panjang) seperti 

lembaga pemasaran yang dapat terdiri dari pedagang 

pengumpul, pasar tradisional, poultry shop, pedagang 
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pengumpul besar/agen, dan rumah makan/restoran. Harga 

jual telur dari peternak ditentukan berdasarkan 

kesepakatan harga antara peternak dengan konsumen 

atau lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem 

pemasaran, pendapat tersebut diperkuat oleh Swastha 

(2000) menyatakan bahwa secara luas terdapat dua 

golongan besar lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

saluran distribusi yaitu perantara pedagang dan perantara 

agen yang kedua pedagang tersebut memiliki tujuan yang 

sama yaitu memiliki fungsi  sebagai lembaga penyalur 

atau pemasar  hasil produksi . 

 

1. Perantara pedagang  

Pedagang perantara ini mempunyai hubungan yang 

erat dalam kepemilikan barang. Mereka berhak 

memiliki barang-barang yang dipasarkan, meskipun 

memilikinya tidak secara fisik. Pedagang dapat 

digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Produsen, yang membuat sekaligus menyalurkan 

barang ke pasar 

2. Pedagang besar, yang menyalurkan barang ke 

pengusaha lain 

3. Pengecer, yang menjual barang kepada konsumen 

akhir 

2. Perantara agen 

    Agen disini didefinisikan sebagai lembaga yang 

membeli atau menjual barang-barang kepada pihak 

lain, dalam kenyataannya agen dapat beroperasi pada 
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semua tingkat dalam satu saluran pemasaran. Agen 

secara besar dibagai kedalam dua kelompok, yaitu 

agen penunjang dan agen pelengkap. 

Jonathan (2011) menjelaskan bahwa saluran  

distribusi ialah penghubung antara beberapa jaringan 

supplier kepelangan atau perantara antara bisnis dan 

perusahaan untuk menyalurkan produk/jasa kepelangan. 

Definisi ini  mengatakan bahwa jalur pemasaran barang 

dan jasa layanana mengalir dalam satu arah yaitu dari 

pemasok kepelangan tetapi dapat juga mencakup 

beberapa lembaga perantara yang saling berhugungan 

seperti grosir, distributor dan pengecer masing-masing 

perantara akan menerima dengan satu point penetapan 

harga dan kemudian bergerak ke point penetapan harga 

yang lebih tinggi sampai kepembelian terakhir. 

2.6  Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran didefinisikan merupakan 

sebagai aktivitas individual dan organisasional yang 

memberikan fasilitas berfungsi untuk memperlancar 

hubungan pertukaran yang saling memuaskan dalam 

lingkungan yang dinamis melalui pengembangan,  

distribusi, promosi dan penetapan harga barang jasa dan 

gagasan. Pemasaran dimulai adanya kebutuhan manusia 

yang kemudian akan tumbuh menjadi keinginan manusia 

untuk membeli lagi apa yang mereka butuhkan, pendapat 

diatas diperkuat dengan pernyataan Tjiptono (2008) 

dalam  Kotler Dan Keller (2010) menjelaskan bahwa 
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fungsi manajemen pemasaran merupakan suatu proses 

yang dimulai dari proses perencanaan, pengarahan dan 

pengendalian hasil produk dan jasa, penetapan harga, 

distribusi dan promosinya dengan bertujuan membantu 

organisasi dalam mencapai sasaranya. 

 Fungsi pemasaran merupakan salah satu kegiatan 

yang mengusahakan agar pembeli dapat  memperoleh 

barang  dan jasa yang diinginkan pada tempat, waktu, 

bentuk dan harga yang tepat. Pemasaran merupakan salah 

satu cara untuk meningkatkan jumlah penyaluran 

produksi perusahaan dengan memasarkan hasil produksi 

agar perusahaan dapat berjalan dan perusahaan tidak 

merugi. Pemasaran memiliki fungsi yaitu merupakan 

salah satu cara  untuk menggerakan barang dan jasa dari 

produsen kepada konsumen, mereka memecahkan 

kesenjangan utama seperti waktu, tempat. Kasmir (2004) 

menjelaskan bahwa fungsi pemasaran merupakan proses 

penyampaian barang dari tingkat produsen ke konsumen 

yang memerlukan berbagai kegiatan atau tindakan yang 

dapat memperlancar proses penyampaian barang hasil 

produksi perusahaan atau jasa bersangkutan. Kegiatan 

tersebut dinamakan fungsi-fungsi tataniaga. Fungsi-

fungsi tersebut meliputi: 

1. Pemasaran sebagai fungsi yang sama yaitu pemasaran 

sama besarnya dengan fungsi keuangan, Produksi, 

Kepegawaian, sumber daya manusia dengan kata lain 

masing-masing fungsi memiliki kesamaan satu dengan 

yang lainnya. 
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2.  Pemasaran sebagai fungsi yang lebih penting yaitu 

bahwa fungsi pemasaran memiliki peran yang paling 

besar dari fungsi keuangan, produksi, kepegawaian 

dan sumberdaya manusia. 

3. Pemasaran sebagai fungsi utama yaitu pemasaran 

dipusatkan sebagai sentral dari kegiatan fungsi lainya 

atau dengan kata lain fungsi pemasaran sebagai inti 

dari kegiatan perusahaan. 

4. Pelanggan sebagai pengendalian yaitu masing-masing 

fungsi memiliki peran yang sama namun dikendalikan 

oleh pelanggan. 

5. Pelanggan sebagai fungsi pengendalian dan pemasaran 

sebagai fungsi integratif yaitu pemasaran sebagai 

pusat intergratif fungsi keuangan suatu produk dan 

sumberdaya manusia, sedangkan pelanggan karena 

pelanggan sangat berkaitan dengan keuangan, 

sumberdaya manusia, dan produksi dalam 

pengendalian pemasaran. 

2.7  Biaya Pemasaran  

Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa biaya 

pemasaran merupakan  salah satu biaya yang mutlak 

harus di keluarkan untuk keperluan dalam proses 

pemasaran berlangsung, karena biaya digunakan sebagai 

pertukaran biaya pemasaran tersebut meliputi seperti 

biaya - biaya angkutan, biaya restribusi dan lain-lainya 

semakin sedikit biaya pemasaran maka akan semakin 

efisien. Alma (2000) menambahkan bahwa biaya 
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merupakan dasar dalam penentuan sebuah harga, sebab 

suatu tingkat harga yang dapat menutupi biaya akan 

mengakibatkan kerugian operasional maupun biaya non 

operasional yang menghasilkan keuntungan, selanjutnya 

dikatakan bahwa biaya variabel adalah biaya yang 

beubah-ubah untuk setiap tingkatan atau hasil yang 

diproduksi. Biaya total adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dengan adanya 

sebuah biaya perusahaan dapat berjalan dalam pasar 

global maupun pasar internasional. 
 

2.8  Harga  

 Shinta (2011) menjelaskan bahwa harga adalah  

suatu bentuk nilai yang dinyatakan dalam bentuk rupiah 

digunakan sebagai pertukaran/transaksi atau sejumlah 

uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan barang dan jasa. Penetapan harga memiliki 

implikasi penting terhadap beberapa strategi untuk 

bersaing perusahaan antara perusahaan tertentu. Tujuan 

ditetapkan harus konsisten dengan cara yang dipilih 

perusahaan dalam menempatkan posisi relatifnya dalam 

persaingan. Adapun Ada empat bentuk harga yang 

biasanya digunakan dalam Penetration Pricing yaitu :  

1. Restrained Price harga yang dikendalikan adalah 

harga yang ditetapkan dengan tujuan untuk 

mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode 

inflasi. Kondisi lingkungan menjadi dasar dalam 

menentukan tingkat harga yang ditetapkan. 
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2. Ellimination Price adalah harga yang ditetapkan pada 

suatu tingkat tertentu yang dapat menyebabkan adanya 

pesaing-pesaing antara setiap perusahaan  tertentu 

keluar dari persaingan terutama untuk pesaing- 

pesaing yang kecil.  

3. Promotional price adalah harga yang ditetapkan 

rendah dengan kualitas yang relatif hampir sama, yang 

tujuannya adalah untuk mempromosikan produk 

tersebut.  

   4. Keep–out Price adalah harga yang ditetapkan pada 

suatu tingkat tertentu sehingga dapat mencegah para 

pesaing untuk memasuki pasar.  

Kotler and Amstrong (2004) menjelaskan bahwa 

dalam pemasaran suatu biaya dapat menentukan batas 

terendah dari harga. Perusahaan harus 

mempertimbangkan  banyak faktor dalam menentukan 

sebuah kebijakan harga diantaranya adalah memilih 

tujuan penetapan harga, menentukan jumlah permintaan 

pasar, memperkirakan biaya, menganalisis biaya, harga 

dan penawaran pesaing, memilih metode penetapan harga 

dan memilih harga akhir. Harga merupakan salah satu 

nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dalam bentuk 

uang, tetapi bukan saja barang-barang konsumsi, tetapi 

itu juga berlaku bagi alat produksi yang bisa ditukar sesui 

dengan kesepakatannya, pernyataan diatas tersebut 

diperkuat oleh Bilson (2003)  menjelaskan bahwa harga 

bagi produsen adalah nilai produk yanga akan  menjadi 

penerimaan kalau produk terjual. Tetapi bagi konsumen, 
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harga adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mendapatkan produk yang di inginkanya.  

Penetapan harga harus diarahkan demi 

tercapainya tujuan keberhasilan usaha ternak utamanya 

ditinjau dari peningkatan pendapatan peternak sangat 

tergantung pada pembentukan harga, yakni proses 

negosiasi antara peternak dengan calon pembeli. 

Pembentukan harga dalam transaksi ternak ditentukan 

oleh mekanisme pasar atau kekuatan permintaan dan 

penawaran. Sasaran penetapan harga dibagi menjadi tiga:  

1.  Berorientasi pada laba untuk:  

- Mencapai target laba investasi atau laba penjualan  

perusahaan.  

- Memaksimalkan laba  

2.  Berorientasi pada penjualan untuk:  

- Meningkatkan penjualan.  

       - Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar.  

3.  Berorientasi pada status quo untuk 

       - Menstabilkan harga  

       - Menangkal persaingan.  

Sewasta (2000) dalam alma (2002) menjelaskan 

bahwa harga merupakan sejumlah uang yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang beserta 

pelayanannya, pentapan harga digunakan mendapatkan 

laba maksimum, dalam menentukan kebijaksanaan suatu 

harga ada kemungkinan:  

1. Penetapan harga diatas harga saingan  



40 

    Cara ini dapat dilakukan kalau perusahaan dapat 

meyakinkan konsumen bahwa barang yang dijual 

mempunyai kualitas lebih baik, bentuk yang lebih 

menarik dan mempunyai kelebihan lain dari barang 

yang sejenis yang telah ada dipasaran.  

2. Penetapan harga dibawah harga saingan 

    Baru diperkenalkan dan belun stabil kedudukannya  

dipasar.  

3. Mengikuti harga saingan  

    Cara ini dipilih untuk mempertahankan agar langganan 

tidak beralih ketempat  lain.  

 

Swastha (2000) menjelaskan bahwa tingkat harga 

terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :  

1. Keadaan Perekonomian  

   Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat 

harga yang berlaku.  

2. Permintaan dan penawaran  

    Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh 

pembeli pada tingkat harga tertentu. Penawaran yaitu 

suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu 

tingkat harga tertentu. 

3. Elastisitas permintaan  

    Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga 

adalah sifat permintaan pasar.  

4. Persaingan  
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    Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi 

oleh keadaan persaingan yang ada. 

5. Biaya  

    Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab 

suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya 

akan mengakibatkan kerugian.  

6. Tujuan perusahaan  

    Tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah :  

- Laba maksimum  

- Volume penjualan tertentu  

     -   Penguasaan pasar  

     - Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka 

waktu tertentu.  

7. Pengawasan pemerintah  

  Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam 

bentuk: penentuan harga maksimum dan minimum, 

diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang 

mendorong atau mencegah usaha-usaha kearah 

monopoli.  

Swastha dan Sukotjo (1999) menjelaskan bahwa 

tujuan penetapan harga mempunyai tujuan yaitu: 

1. Meningkatkan penjualan  
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2. Mempertahankan dan memperbaiki market share  

3. Stabilisasi harga  

4. Mencapai target pengembalian investasi  

5. Mencapai laba maksimum 

2.9  Margin Pemasaran  

Rasuli, Saade dan Ekasari (2007) menjelaskan 

bahwa margin pemasaran adalah harga yang dibayarkan 

oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh 

produsen. Adapun lima hal yang berpengaruh terhadap 

margin setiap terjadinya suatu  pemasaran, yaitu (1) 

harga jual dari satu tahap menjadi harga beli untuk tahap 

berikutnya, (2) margin dan nilai tambah adalah sama 

untuk beberapa tahap dalam saluran, (3) apabila jenis 

penyalur lebih sedikit, maka harga beli konsumen juga 

akan lebih rendah, (4) harga jual pada masing-masing 

tahap merupakan ekuivalen dari nilai tambah 

keseluruhan, (5) konsumen menerima sejumlah nilai 

yang harus dibayar sebesar nilai tambah keseluruhan. 

Shinta (2011) mengemukakan bahwa margin 

adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan 

perbedaan harga yang dibayar pada penjual pertama 

dengan harga yang dibayar pada penjual pertama dengan 

harga yang dibayar oleh pembeli terakhir. Margin 

dinyatakan dalam persentase, maka akan didapatkan 

mark-up. Mark-up adalah presentase margin yang 

dihitung atas dasar harga pokok penjualan atau atas dasar 

harga penjualan eceran suatu barang. Sudiyono (2002)  
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menambahkan bahwa margin pemasaran merupakan 

bentuk dari perbedaan harga yang diterima oleh peternak 

penghasil dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen 

akhir, perbedaan antara harga penjualan produk pada dua 

tahapan yang berurutan dalam suatu saluran distribusi 

pemasaran produk yang bersangkutan. Berdasarkan 

beberapa pengertian diatas, di simpulkan bahwa margin 

pemasaran merupakan perbedaan atau selisih antara 

harga penjualan yang diterima oleh setiap lembaga 

pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam 

saluran pemasaran mulai dari  produsen sampai kepada 

konsumen akhir.  

Besarnya margin pemasaran dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus :  

 

  

 

Untuk satu level pedagang margin pemasaran dihitung 

dengan rumus :  

 

 

Keterangan :  

MP  = Margin Pemasaran. 

PR   = Harga di tingkat konsumen yang diambil dari 

harga rata-rata.  

PF    = Harga di tingkat produsen yang diambil dari harga 

jual rata-rata.  

KP   = Keuntungan Pemasaran  

  MP= Pr – Pf 

  MP=KP+BP 
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BP   = Biaya Pemasaran  

KP   = MP – BP  

BP    = MP – KP  

 

Menganalisa hasil efisiensi pemasaran dapat pula 

digunakan pendekatan ditingkat produsen dengan harga 

ditingkat konsumen, dengan formulasi Kohls dan Uhl 

(2002) dapat dianalisis dengan mengunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

   %100
Pr

x
Pf

Sf  

 

Keterangan :  

    Sf = Share (bagian) harga yang diterima Petani  

    Pf = Harga ditingkat petani  

    Pr = Harga ditingkat pengecer  

Indikator efisien pemasaran dapat diukur dengan 

kriteria sebagai berikut :  

a.  Jika share yang diterima petani lebih besar dari share 

margin pemasarannya maka saluran pemasaran 

tersebut dikatagorikan efisien.  

b. Jika share harga yang diterima petani lebih kecil dari 

share margin pemasarannya, maka saluran pemasaran 

tersebut dikatagorikan tidak efisien. 

Tristono (2013) menjelaskan bahwa setiap 

kegiatan  dalam bidang usaha bertujuan agar dapat 
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memperoleh pendapatan yang maksimal dengan efisiensi 

ekonomi yang tinggi sehingga kelangsungan hidup usaha 

tetap terjaga. Pendapatan dan nilai efisiensi ekonomi 

merupakan faktor sangat penting karena keberhasilan 

suatu usaha dalam bidang peternakan dapat dilihat dari 

besarnya pendapatan dan nilai efisiensi ekonominya. 

Pendapatan merupakan selisih antara total penerimaan 

yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan 

selama proses produksi berlangsung (pemeliharaan 

ternak). Pendapatan dapat digunakan sebagai indikator 

penting dalam analisis usaha tani, sebab menjadi ukuran 

penghasilan yang diterima oleh peternak, pendapat 

tersebut sesuai dengan pernyataan. Sudiyono (2002) 

menjelaskan bahwa ada 3 syarat pokok yang harus 

dipenuhi untuk memperbaiki tingkat efisiensi penetapan 

suatu harga yaitu: 1) terjaminnya banyak alternatif 

pilihan bagi konsumen pada pasar output, 2) perbedaan 

harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat 

konsumen harus mampu mencerminkan biaya 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran dan 3) adanya 

kebebasan lembaga pemasaran untuk masuk dan keluar 

pasar. Pendapat diatas di tambahkan. Mappigu and Esso 

(2011) menjelaskan bahwa efisiensi adalah perbandingan 

yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil 

antara keuntungan dengan sumber-sumber yang 

dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang 

dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas dengan 

kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. 
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Pendapat diatas tambahkan oleh. Sudiyono (2002) 

menjelaskan bahwa efisiensi pemasaran akan terjadi jika: 

1). Biaya pemasaran bisa ditekan sehingga ada 

keuntungan 2). Pemasaran dapat lebih tinggi 3). 

Presentase pembedaan harga yang dibayarkan konsumen 

dan produsen tida terlalu tinggi. 

Efisiensi pemasaran adalah dengan cara melihat 

perbandingan antara share keuntungan dari masing-

masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran dibanding dengan biaya pemasaran dari 

masing-masing beberapa lembaga pemasaran yang 

terlibat, dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perbandingan share keuntungan dan share biaya 

pemasaran tidak merata maka belum tercapai efisiensi 

harga.  

2. Angka perbandingan share keuntungan dari masing-

masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 

merata, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien.  

3. Perbandingan share keuntungan biaya dari masing-

masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran 

merata dan cukup logis, maka sistem pemasaran 

dikatakan efisien.  

Sudiyono (2002) mendefinisikan bahwa efisiensi 

pemasaran cenderung menggunakan batasan efisiensi 

ekonomis yang diukur menggunakan pendekatan margin 

pemasaran. Yuniarti (2002) mendefinisikan margin 

pemasaran sebagai perbedaan harga yang dibayar oleh 

konsumen akhir dengan harga yang diperoleh produsen. 



47 

Margin pemasaran (MP) merupakan selisih antara harga 

di tingkat konsumen (Pr) dengan harga di tingkat 

produsen (Pf), dengan formulasi sebagai berikut: MP= 

Pr-Pf. Produsen mengatakan usahanya efisien jika 

margin pemasarannya besar, namun berbeda dengan 

konsumen, dikatakan efisien jika margin pemasaranya 

kecil. Margin pemasaran dapat dikatakan efisien apabila: 

semakin besar biaya yang digunakan dalam pemasaran 

makan akan semakin besar keuntungan yang akan 

didapat karena semakin besar margin pemasaran yang 

akan diperoleh dan sistem pemasaran menjadi tidak 

efisien. Usaha dikatakan efisien jika margin 

pemasarannya besar, dikatakan efisien bila margin 

pemasaranya ditingkat kecil petani. 

 

2.9.1 Efisiensi Margin Pemasaran Pendekatan Share 

Keuntungan dan Biaya 

Kotler (2005) menjelaskan bahwa margin 

pemasaran merupakan selisih antara harga ditingkat 

peternak (produsen) dengan harga ditingkat konsumen, 

pendapat tersebut sesuai dengan pernyataan. Mukson 

(2005) menjelaskan bahwa margin pemasaran terdiri dari 

biaya pemasaran dan keuntungan, sehingga semakin 

besar biaya pemasaran dan atau semakin besar 

keuntungan pemasaran maka semakin besar margin 

pemasaran dan sistem pemasaran tidak efisien. Margin 

pemasaran tersebut hanya menunjukkan selisih harga 

tanpa memperhatikan jumlah yang diperdagangkan, 
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sehingga nilai margin pemasaran merupakan antara 

selisih harga dengan jumlah transaksi tertentu yang 

diformulasikan sebagai berikut:                    

 

 

 Keterangan:  

 MP = Margin Pemasaran 

 BP  = Biaya Pemasaran 

 KP  = Keuntungan Pemasaran. 

2.9.2 Efisiensi Pemasaran Dengan Farmer’s share’ 

  Efisiensi pemasaran dengan pendekatan farmer’ s 

share  merupakan salah satu indikator yang cukup 

berguna untuk mengetahui tentang tingkat efisiensi pasar 

adalah dengan membandingkan bagian yang diterima 

petani (farmer’s share) adalah perbandingan antara harga 

yang diterima pedagang petani dengan harga yang 

dibayarkan konsumen akhir dan sering dinyatakan dalam 

presentase pendapat tersebut sesuai dengan pendapat. 

Nurlaila (2011) menjelaskan bahwa  Farmer’s share 

adalah bagian yang diterima peternak produsen, semakin 

besar nilai farmer’s share dan semakin kecil margin 

pemasaran maka pemasaran dapat dikatakan efisien. 

Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa umumnya bagian 

yang diterima petani atau produsen (farmer’s share) akan 

lebih sedikit apabila jumlah pedagang perantara 

bertambah panjang. Efisiensi pemasaran cenderung 

MP= BP+ KP 
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menggunakan batasan nilai efisiensi ekonomis yang 

diukur menggunakan pendekatan margin pemasaran. 

Menganalisa efisiensi pemasaran dapat pula digunakan 

pendekatan ditingkat produsen dengan harga ditingkat 

konsumen. Kohl dan Downey dalam Nurhayati (2000) 

menambahkan bahwa hasil pertanian ditinjau dari bagian 

harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien 

apabila harga jual petani produsen > 40% dari harga 

ditingkat konsumen, dikatakan tidak efisien apabila harga 

jual petani produsen < 40% ditingkat konsumen 

2.9.3 Efisiensi Pemasaran Dengan Share Keuntungan 

Dan Biaya Pemasaran 

 Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dapat pula digunakan 

untuk menganalisa efisiensi pemasaran dengan formulasi 

sebagai berikut: 

%100
)(Pr

x
Pf

Ki
Ski

 

 

%100
)(Pr

)(
x

Pf

Bi
Sbi

 
 Keterangan: 

        Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke i 

        Sbi = Share biaya pemasaran ke i     

Jariah dan Jamilah (2007) menjelaskan bahwa 

kriteria-kriteria yang ada pada efisiensi pemasaran, 
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apabila perbandingan share keuntungan dari masing-

masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran seimbang, maka sistem pemasarannya 

dikatakan efisien. Perbandingan share keuntungan 

dengan biaya pemasaran masing-masing lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

seimbang dan cukup masuk akal, maka sistem 

pemasarannya dikatakan efisien. menjelaskan bahwa bisa 

juga menggunakan rumus: 
n

i

n

i

KpiBpi
1 1

MP  

n

i 1

bijMP  

n

1i

Pbi-PijMP bij  

Keterangan:  

MP = Margin pemasaran (Rp/kg);  

Pr  = Harga konsumen (Rp/kg);  

Pf  = Harga produsen (Rp/kg);  

Bpi  = Biaya lembaga pemasaran ke i(Rp/ kg);  

Kpi  = Keuntungan pemasaran ke i (Rp/ kg);  

Pij  = Harga jual lembaga pemasaran ke i (Rp/kg);  

Pbi  = Harga beli lembaga pemasaran ke i (Rp/kg);  

Bij      = Biaya pemasaran lembaga pemasaran  ke i  dari  

berbagai  jenis biaya dari biaya ke j = 1 sampai 

ke n. 
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Efisiensi harga merupakan dengan cara melihat 

perbandingan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran dibandingkan dengan biaya pemasaran dari 

masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Apabila perbandingan share keuntungan dan share 

biaya pemasaran tidak seimbang maka belum tercapai 

efisiensi harga. 

2. Apabila perbandingan antara share keuntungan dari 

masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam proses pemasaran  secara merata, maka sistem 

pemasarannya dikatakan efisien. 

3.  Apabila perbandingan share keuntungan dengan share 

biaya pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran seimbang dan cukup masuk akal, maka 

sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

2.9.4  Share Harga di Tingkat Peternak (Farmer’s 

Share)  

Share harga ditingkat peternak merupakan bagian 

harga yang diterima oleh peternak terhadap harga yang 

diterima oleh lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam pemasaran. Farmer’s share juga dapat dijadikan 

faktor untuk melihat tingkat efisiensi dari saluran 

pemasaran ayam pedaging. Share harga yang diterima 

produsen atau peternak tidak mengindikasikan bahwa 
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harga yang diterima telah memadai, tetapi lebih 

dikarenakan relatif pendeknya saluran pemasaran yang 

terjadi pada rendahnya aktifitas atau fungsi pemasaran 

yang dijalankan, sehingga perlu diperhatikan merata atau 

tidaknya margin yang terjadi serta share biaya dan 

keuntungan yang diterima antara lembaga pemasaran 

yang terlibat. Nurlaila (2011)  menjelasakan bahwa 

Farmer’s share adalah bagian yang diterima peternak 

produsen, semakin besar nilai farmer’s share dan 

semakin kecil margin pemasaran maka pemasaran dapat 

dikatakan sudah cukup  efisien 

Anindita (2004) menjelaskan bahwa pendekatan 

nilai efisiensi pemasaran bertujuan untuk mengukur 

penampilan  dalam pasar (market performance). 

Perbaikan efisiensi pemasaran dalam bidang pertanian 

merupakan tujuan utama berbagai agen dalam 

perekonomian, seperti petani, pedagang, pemerintah dan 

masyarakat sebagai konsumen. Paling tidak ada tiga 

macam penyebab tidak efisiennya pemasaran yaitu (1) 

panjangnya saluran pemasaran (2) tingginya biaya 

pemasaran dan (3) kegagalan pasar. Pengukuran  nilai 

efisiensi pemasaran yang sering dilakukan bagaimana 

memperpendek jalur –jalur pemasaran serta bagaimana 

mengurangi biaya pemasaran. 
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2.9.5 Efisiensi Pemasaran Pendekatan Total Biaya  

Pemasaran Per Nilai Produk   

EPS (Errning Per Share) adalah salah satu nilai 

satistik yang biasanya digunakan ketika sedang 

membahas  kinerja suatu perusahaan dari hasil penjulan 

produksi sebuah perusahaan. EPS dapat dikatakan 

merupakan suatu ukuran  untuk menganalisi hasil laba 

dari sudut pandang pemiliki dipuasatkan pada laba per 

penjualan per produksi dalam suatu perusahaan. Errning 

per share merupakan rasio yang menggambarkan jumlah 

rupiah yang diperoleh untuk setiap hasil penjualan 

Syamsuddin dan Lukman (2001) dalam Darmadji (2003) 

menjelaskan bahwa EPS memberikan pengaruh yang 

positif signifikan terhadapat perusahaan artinya kinerja 

perusahaan dapat dikatakan bagus atau jelek apabila EPS 

nya jelek. Sebaliknya bila EPS perusahaan bagus maka 

akan menarik investor datang keperusahaan tersebut. EPS 

sering kali digunakan sebagai rumus untuk analisis 

Efisiensi pemasaran dengan pendekatan total biaya 

pemasaran per nilai produk yang dipasarakan. Menurut 

Analisis Efisiensi Pemasaran dengan pendekatan total 

biaya pemasaran per nilai produk yang dipasarakan 

dengan rumus sebagai berikut ini (Kristanto dan 

Makawile, 1986). 

 

                      EPS = TBS 

                                 TNPP 

Keterangan:  EPS    = Efisiensi pemasaran 
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                     TBP    = Total biaya pemasaran 

                     TNPP = Total nilai produksi yang 

dipasarkan 

                     Ketentuan: 1. Eps < 1, Sistem pemasaran 

adalah efisien 

                                        2. Eps > 1, Sistem pemasaran 

tidak efisien 
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BAB III 

METODE PENELITAN 

3.1 Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Lokasi pengambilan data penelitian ditentukan 

dengan cara purposive yaitu metode yang memilih 

tempat penelitian secara disengaja dilakukan pada 

peternakan ayam pedaging pola kemitraan yang berlokasi 

di Kecamatan Kepung, dengan pertimbangan-

pertimbangan bahwa Kecamatan Kepung sangat 

berpotensi dalam mengembangkan peternakan ayam 

pedaging karena jumlah setiap tahunnya terus meningkat. 

Pertimbangan kedua adalah usaha peternakan ayam 

pedaging dijadikan sebagai pekerjaan utama dan 

pekerjaan sampingan. Data statistik dinas peternakan 

menunjukan Kabupaten Kediri memiliki populasi ternak 

yang tinggi untuk ayam pedaging mencapai populasi 

dengan jumlah 3.439.782 ekor pada tahun 2014. 

Kecamatan Kepung memiliki populasi cukup tinggi 

ketiga dengan jumlah 250.500 ekor, setelah Kecamatan 

Kandat dan Kecamatan Mojo, dengan adanya jumlah 

populasi ayam pedaging di Kecamatan Kepung setiap 

tahunnya terus meningkat maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat efisiensi 

pemasaran ayam pedaging pola kemitraan. Penentuan 

lokasi yang digunakan untuk penelitian yaitu di 

Kecamatan Kepung. Pengumpulan data di lapang 
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dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 

2014.  

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada 

pelaksaan penelitian ini adalah metode survei. Metode 

survei merupakan metode penelitian yang mengambil 

sampel dari beberapa populasi dan menggunakan 

kuisioner sebagai alat bantu pengumpul data yang pokok 

(primer). Pengumpulan data primer dilakukan melalui 

pengamatan langsung dan wawancara yang mendalam. 

Data sekunder diperoleh dari laporan ilmiah, literatur 

atau referensi yang relevan dengan penelitian ini. 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitiaan adalah 

dengan menggunakan tiga sampel responden yaitu; 1) 

Produsen/peternak plasma 2) Pedagang pemasarnya 3) 

Konsumen. Selanjutnya tiga jenis sampel digunakan 

sebagai responden untuk memperoleh data yang akan 

dianalisis. Penentuan lokasi yaitu di Kecamatan Kepung. 

  3.3.1 Produsen / Peternak Plasma  

Pengambilan sampel produsen/peternak plasma 

yaitu dengan (purposive sampling). Purposive sampling 

adalah metode pengambilan responden yang dilakukan 

secara sengaja tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan dalam menentuan responden 

produsen adalah produsen yang telah melakukan 
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usahanya yang ditekuninya lebih dari 1 tahun dan 

memiliki populasi lebih dari 2000 ekor ayam pedaging 

dapat dilihat pada lampiran 1, dengan mengunakan 

peternak plasma di Kecamatan Kepung yang merupakan 

peternak ayam pedaging pola kemitraan sebanyak 30 

orang peternak plasma. Sunyoto (2009) menjelaskan 

bahwa metode purposive sampling yaitu metode 

pengambilan sampel dengan maksud dan tujuan tertentu 

sehingga nantinya sampel tersebut dapat digunakan 

sebagai responden pendapat tersebut diperkuat oleh 

Made (2006) menjelaskan bahwa pertimbangan dalam 

sebuah penelitian adalah produsen yang telah melakukan 

usahanya minimal lebih dari satu tahun.  

  3.3.2 Pedagang Atau Lembaga Pemasaran Ayam 

Pedaging 

Pedagang adalah orang-orang yang terlibat dalam 

mendistribusikan ayam pedaging hasil pembelian dari 

dari perusahaan inti kemitraan di Kecamatan Kepung 

hingga sampai konsumen. Pedagang perantara ditentukan 

dengan metode snawball sampling yaitu metode dengan 

menelusuri sebagian pedagang yang terlibat dan yang 

mengambil ayam pedaging di Kecamatan Kepung. 

Sampel pedagang yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari pedagang besar dengan jumlah 6 orang 

responden dapat dilihat pada lampiran 2, pedagang 

menengah 16 responden dapat dilihat pada lampiran 3 

dan pedagang kecil 22, untuk responden dapat dilihat 
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pada lampiran 4. Penelitian ini mengunakan metode 

snawball sampling dengan cara mencari sebagian 

pedagang yang berperan dalam pemasaran ayam 

pedaging yang dipilih secara acak dan penuh 

pertimbangan berdasarkan informasi yang diberikan oleh 

peternak plasma (produsen) yang berada di Kecamatan 

Kepung. Pertimbangan reseponden yang dipilih adalah 

respondeng mempunyai usaha lebih dari 1 tahun dan 

jumlah yang dipasarkan cukup banyak. 

3.3.3 Konsumen  

Sampel konsumen adalah salah satu lembaga 

akhir proses pemasaran dalam mendistrisibusikan ayam 

pedaging sebagai penikmat hasil pembelianya. Sampel 

konsumen yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 23 orang responden yang dapat dilihat pada 

lampiran 11. Metode yang digunakan dalam menentukan 

sampel konsumen adalah metode random sampling yaitu 

menelusuri konsumen akhir yang berada dalam 

pemasaran ayam pedaging di Kecamatan Kepung dipilih 

secara beracak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu berdasarkan informasi dari lembaga pemasaran. 

Karakteristrik konsumen yang dipilih adalah konsumen 

yang berada dalam pemasaran ayam pedaging di 

Kecamatan Kepung dan memiliki usaha lebih dari 1 

tahun. 
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1. Pedagang Besar / Distributor / Agen Tunggal 

Pedagang besar merupakan segala aktivitas marketing 

yang menggerakkan barang-barang dari produsen 

kepedagang eceran atau ke lembaga-lembaga 

marketing lainnya. Peroses terjadinya pemasaran 

adalah pedagang besar  membeli ayam pedaging pada 

perusahaan inti peternakan kemitraan di Kecamatan 

Kepung. Pedagang besar biasanya diberikan hak  atas 

wewenang wilayah  tertentu untuk memasarkan hasil 

pembelianya, pedagang besar menjual ketempat 

pedagang menengah dan pedagang kecil. Bertujuan 

untuk memudahkan pedagang dalam proses 

penyaluran ke konsumen akhir, karena jumlah 

pengambilan pedagang besar cukup banyak. 

2. Pedagang Menengah / Agen / Grosir 

Pedagang menengah adalah pedagang yang membeli 

atau mendapatkan ayam  pedaging dari pedagang 
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besar atau agen tunggal dengan jumlah pengambilan 

ayam pedaging dibawah pedagang besar. Proses 

pemasaran pedagang menengah di yaitu dengan 

menjual kepedagang lebih kecil dan konsumen  

3. Pedagang kecil  

Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli ayam 

pedaging ke pedagang besar dan pedagang menengah 

dengan jumlah pembelian lebih sedikit sehingga 

cukup memudahkan proses pemasaranya. Proses 

pemasaran pedagang kecil di  dengan menjual ayam 

pedaging ke konsumen. 

3.4 Data Penelitian 

Variabel pengamatan yang diamati dalam 

penelitian ini adalah efisiensi pemasaran melalui FGP 

(Farm Gate Price) dengan responden berupa peternak 

ayam pedaging pola kemitraan dan pedagang yang 

terlibat dalam proses pemasaran ayam pedaging di 

Kacamatan Kepung Kabupaten Kediri, harga yang 

diterima peternak kemitraan adalah rata-rata  harga 

produsen dari hasil produksi ternak sebelum ditambahkan 

biaya transportasi atau pengangkutan dan biaya 

pengepakan kedalam harga penjualanya, harga yang 

diterima tingkat petani atau produsen dapat diartikan 

sebagai harga pada  FGP. Sudiyono (2002) menyatakan 

bahwa  farmer’ s share  merupakan salah satu indikator 

yang cukup berguna untuk mengetahui tentang nilai 

efisiensi pemasaran dengan membandingkan bagian yang 
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diterima petani (farmer’s share) adalah perbandingan 

antara harga yang diterima pedagang petani dengan harga 

yang dibayarkan konsumen akhir dan sering dinyatakan 

dalam presentase.  

3.5 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif 

mengunakan rumus-rumus pemasaran. Analisi deskriptif 

merupakan yang digunakan untuk menggambarkan 

keadaan lokasi, karakteristik responden, tatalaksana 

usaha ternak, saluran pemasaran, fungsi-fungsi 

pemasaran, sistem pemasaran yang digunakan dalam 

menentukan lokasi penelitian. Nazir (2003) menjelaskan 

bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang 

memusatkan pada masalah masalah yang ada pada masa 

sekarang (aktual) yang dilakukan dengan mencari data 

yang diperlukan oleh peneliti lalu dikumpulkan lalu 

disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Analisis 

digunakan menganalisis hasil margin pemasaran dan 

farmer share. Rumus yang digunakan  sebagai berikut :  

Margin pemasaran merupakan selisih antara  

harga ditingkat konsumen dengan harga ditingkat 

produsen atau merupakan jumlah biaya pemasaran 

dengan keuntungan yang diharapkan oleh masing-masing 

lembaga pemasaran (Mukson  dkk, 2005) menjelaskan 

bahwa margin pemasaran merupakan selisih antara  

harga ditingkat konsumen dengan harga ditingkat 

produsen atau merupakan jumlah biaya pemasaran 
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dengan keuntungan yang diharapkan oleh masing-masing 

lembaga pemasaran. Margin pemasaran pada pola 

saluran distribusi panjang, sedang maupun pendek 

berbeda sering terjadi adanya tidak efisiensi. Perbedaan 

ini disebabkan banyaknya lembaga pemasaran yang 

terlibat, biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran dan tingkat keuntungan yang diharapkan. 

1. Analisis margin pemasaran 

 

PfMP  Pr  
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Keterangan:  

MP = Margin pemasaran (Rp/kg);  

Pr  = Harga konsumen (Rp/kg);  

Pf  = Harga produsen (Rp/kg);  

Bpi  = Biaya lembaga pemasaran ke i(Rp/ kg);  

Kpi  = Keuntungan pemasaran ke i (Rp/ kg);  

Pij  = Harga jual lembaga pemasaran ke i (Rp/kg);  

Pbi  = Harga beli lembaga pemasaran ke i (Rp/kg);  
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         Bij  =  Biaya  pemasaran  lembaga pemasaran  ke i  

dari berbagai  jenis biaya  dari biaya ke j = 1 

sampai ke n 

 Untuk menganalisis dan menyusun penyebaran 

margin pemasaran, terlebih dahulu mentabulasikan data 

hasil wawancara (data mentah). Data mentah terdiri atas 

biaya operasional (biaya sewa lahan, komposisi 

perbandingan jumlah telur yang dikirim atau dijual, biaya 

pakan serta bibit) dan biaya pemasaran (biaya 

transportasi dan biaya upah tenaga kerja). Untuk 

menganalisis data mentah diatas secara sistematis 

dihitung dengan: 

1. Biaya sewa lahan per bulan 

    
)(mlahan  Luas

)(Rp/bln sewa Biaya
 =)(Rp/m sewa Biaya

2

2  

2. Biaya pakan per bulan 

Biaya pakan (Rp/m
2)

) = Harga pakan (Rp x kg) x 

pemakaian pakan (kg x bulan)   

3. Biaya upah tenaga kerja per bulan 

     Biaya upah (Rp/bulan) = Upah untuk tenaga kerja 

(Rp/orang/bulan) x tenaga kerja (orang) 

     

   Untuk mendapatkan biaya pemasaran yang 

diperlukan untuk menyusun suatu margin pemasaran 

memerlukan data mengenai biaya pemasaran ayam 

pedaging per kg. Perhitungan biaya pemasaran per kg 

ayam pedaging yang dikirim untuk dijual dipasar, secara 
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matematis perhitungan biaya pemasaran telur ayam ras 

per kg dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 
(kg)  pengiriman  setiap  dalam  dagingJumlah  

(Rp/bln)  pemasaran   Biaya
 kgper     pemasaran   Biaya 

 

2). Analisis share yang diterima oleh peternak plasma 

Analisis efisiensi pemasaran dapat dilihat dari hasil 

pendapatan pemasaran yang diterima dan dapat 

dihitung  dengan mengunakan rumus sebagai 

berikut: 

%100
Pr

x
Pf

Spf   

Keterangan : 

SPf   = Efisiensi Pemasaran (%) 

Pf     = harga di tingkat peternak (Rp./kg) 

Pr     = harga di tingkat konsumen (Rp./kg) 

 

3). Analisis share biaya pemasaran dan share keuntungan 

lembaga pemasaran  dapat dihitung dengan rumus: 

%100)/(Pr)( xPfKiSki   

%100)/(Pr)( xPfBiSbi   

Keterangan: 

Ski    = Share keuntungan lembaga pemasaran ke-i. 

Sbi    = Share biaya pemasaran ke-i. 
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4). Analisis efisiensi dalam pemasaran ayam pedaging  

maka menggunakan 

Purnomo (2004) menjelaskan bahwa efisiensi 

pemasaran merupakan tolak ukur atas produktivitas 

proses pemasaran dengan membandingkan sumberdaya 

yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan 

selama berlangsungnya proses pemasaran. Sudiyono 

(2002) menambahakan bahwa efisiensi pemasaran untuk 

komoditas pertanian dalam suatu efisiensi pemasaran 

dianggap efisien apabila; 1) Mampu menyampaikan 

hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan 

biaya yang semurah-murahnya; 2) Mampu mengadakan 

pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar 

konsumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta 

didalam kegiatan produksi dan pemasaran.Untuk 

mengetahui efisiensi dalam suatu pemasaran  ayam 

pedaging maka menggunakan rumus sebagai berikut. 

%100
akhir  lembaga jual Harga

peternak jual Harga
(%)harga xShare 

 

Kriteria apabila pemasaran yang terjadi sudah 

efisien, maka harga yang terjadi ditingkat petani 

produsen dan tingkat konsumen merupakan harga yang 

adil sehingga akan menguntungkan setiap lembaga.

 
%100

Margin

peternak Keuntungan
keuntungan xShare   
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Analisis efisiensi apabila perbandingan share 

keuntungan dengan biaya pemasaran tiap lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam pemasaran merata dan 

cukup logis, maka pemasaran dikatakan efisien dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

Share biaya = 100% - Share keuntungan 

Rasio keuntungan =    Share keuntungan    x 100% 

                                     Share biaya   

5). Biaya adalah semua yang dikeluarkan untuk biaya   

produksi sebagai hasil total penjumlahan 

keseluruhan dari biaya tetap dan tidak tetap. secara 

sistematis dapat dituliskan sebagai berikut 

TC = TFC + TVC 

             Keterangan  : 

                    TC     = Total Cost (Biaya Total) 

                    TFC   = Total Fixed Cost ( Total Biaya 

Tetap) 

                    TVC = Total Variabel Cost (Total Biaya 

Tidak Tetap) 

 

6). Keuntungan adalah selisisih antara total penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan oleh peternak. 

Ahyari (1987) mengambarkan sebagai rumusan  yaitu 

: 

Keuntungan (П) = TR – TC 

          Keterangan :  П = keuntungan 
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                   TR =  Total Revenue (Total Penerimaan) 

                   TC =  Total Cost (Total Biaya) 

7).  Analisis Efisiensi Pemasaran  pendekatan nilai 

produk 

Analisis nilai Efisiensi Pemasaran dengan pendekatan 

total biaya pemasaran per nilai produk yang telah 

dipasarakan (Kristanto dan Makawile, 1986). 

 

EPS = TBS 

           TNPP 

Keterangan:  EPS    = Efisiensi pemasaran 

                     TBP    = Total biaya pemasaran 

                     TNPP = Total nilai produksi yang 

dipasarkan 

                     Ketentuan: 1. Eps < 1, Sistem pemasaran 

adalah efisien 

                                        2. Eps > 1, Sistem pemasaran 

tidak efisien 

  

3.6 Batasan Istilah 

1. Produsen merupakan peternak plasma yang 

memelihara ayam pedaging  mulai DOC sampai 

waktu panen yang berada di Kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri penghasil pedaging/produsen. 

2. Perusahaan peternakan inti kemitraan adalah 

merupakan perusahaan yang memberikan sarana 
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bagi peternak plasma dan membeli hasil produksi 

peternak plasma. 

3. Bulan Oktober sampai November 2014 adalah 

masa pemeliharan periode ketiga pemeliharaan 

ayam pedaging pola kemitraan di Kecamatan 

Kepung Kabupaten Kediri. 

4. Populasi adalah jumlah keseluruhan ayam 

pedaging yang berada di Kecaamatan Kepung  

dan populasi  keseluruahan di Kabupaten Kediri. 

5. Pemasaran ayam pedaging merupakan proses 

penyampaian ayam mulai dari produsen 

(peternak) sampai pada konsumen industri 

pengolahan dan konsumen akhir. 

6. Harga kontrak adalah harga jual hasil produksi 

peternak plasma yang diberikan perusahaan 

kemitraan terhadapat peternak plasma. 

7. Harga jual adalah harga yang diterima kelembaga 

pemasaran satu dan dari pemasaran satu 

kelembaga berikutnya dalam satuan Rp/kg. 

8. Harga beli adalah harga yang harus dibayar oleh 

masing-masing lembaga pemasaran dan 

konsumen akhir dalam satuan Rp/kg. 

9. Harga pasar adalah harga yang berlaku  dipasar 

dalam  bulan tertentu. 

10. Saluran pemasaran adalah merupakan rantai 

pemasaran dari produsen sampai ke konsumen 

akhir. 
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11. Pedagang besar adalah merupakan pedagang 

perantara yang membeli  ayam pedaging dari 

perusahan inti peternak plasma dengan jumlah 

besar. 

12. Pedagang menengah adalah merupakan lembaga 

yang bergerak sebagai perantara yang membeli 

ayam pedaging dari pedagang besar.   

13. Pedagang kecil merupakan pedagang yang 

membeli dalam jumlah sedikit dari pedagang 

besar dan pedagang menengah. 

14. Konsumen industri pengolahan adalah merupakan 

pembeli dari rantai pemasaran ayam pedaging, 

membeli ayam dalam bentuk ayam hidup dan 

bentuk karkas pada pedagang pengencer. 

15. Lembaga pemasaran adalah merupakan lembaga 

atau badan baik kolektif maupun perseorangan 

yang melaksanakan  aktifitas pemasaran. 

16. Biaya pemasaran adalah biaya yang akan 

dikeluarkan oleh produsen dan lembaga 

pemasaran  dalam pemasaran ayam pedaging 

periode tertentu.  

17. Margin pemasaran adalah merupakan harga di 

tingkat konsumen dengan harga di tingkat 

produsen dari lemba pemasaran ke lembaga 

pemasaran lain. 

18. Share harga yang diterima peternak merupakan 

perbandingan antara harga ditingkat peternak 

dengan harga eceran  ditingkat konsumen (%). 
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19. Share biaya lembaga pemasaran merupakan 

persentase perbandingan  biaya  pada lembaga  

pemasaran tersebut  dengan  margin yang 

terbentuk 

20. Farmer’s share adalah prosentase perbandingan 

antara harga ditingkat peternak dengan harga 

eceran ditingkat konsumen (%). 

21. Efisiensi pemasaran adalah proses penyampaian 

produk dari produsen sampai konsumen dengan 

biaya semurah mungkin dan terjadi pembagian 

keuntungan dari lembaga pemasaran yang terlibat 

secara layak sesuai dengan jasa yang diberikan 

dalam proses pemasaran tersebut. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari 

Wilayah Propinsi Jawa Timur dengan luas Wilayah 

1.368,05 km
2 

 yang terbagai menjadi beberapa 

Kecamatan. Kabupaten Kediri terlaetak pada 110
0
 47

’ 

05
’’
-112

0
 18

’
 20’’ BT dan 7

’
 36’-8

0
 0’ 32’’ LS. 

Kabupaten Kediri terletak disebelah selatan Kota Blitar, 

disebelah utaranya adalah Kota Jombang, sebelah 

timurnya adalah Kota Malang  dan sebelah baratnya 

adalah Kota Nganjuk.   

Kecamatan Kepung adalah salah satu dari 26 

Kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri. Kecamatan 

Kepung adalah daerah yang memiliki dataran rendah 

yang dekat dengan Gunung Kelud. Letak wilayah 

Kecamatan Kepung secara geografis berada antara 7,808° 

LS dan 112,254° BT. Kondisi topografi Kecamatan 

Kepung adalah 258 m dpl dengan suhu yaitu 23
0
C-35

0
C 

dengan kondisi lahan khas pegunungan. Adapun batas-

batas  wilayah adalah sebagai berikut: 

Timur    : Kecamatan Kepung 

   Selatan  : Kecamaatan Kandangan 

Barat      : Kecamatan Pare 

Utara      : Kecamatan Badas 

Kecamatan Kepung adalah satu dari beberapa 

Kecamatan di Kabupaten Kediri. Kecamatan Kepung 
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terbagi beberapa Desa dan Dusun. Hampir setiap daerah 

di Kecamatan Kepung memiliki sumber air yang 

melimpah sehingga mudah mendapatkan air untuk 

minuman ternak. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri 

(2014) menunjukkan bahwa Kecamatan Kepung terdiri 

10 Desa/Kelurahan, 57 dusun/dukuh, 85 RW dan 351 

RT. Kecamatan Kepung mempunyai luas 101,53 km2, 

mempunyai jumlah penduduk 77.692 jiwa dan terdiri 

dari 23.967 rumah tangga. 

Kecamatan Kepung merupakan sentra peternakan 

ayam pedaging dan sentra pertanian sehingga 

perkembangan setiap daerahnya meningkat setiap tahun. 

Adanya lokasi yang cukup strategis karena sumber air 

yang melimpah sehingga mendukung untuk usaha 

peternakan dan pertanian. Kecamatan Kepung memiliki  

jumlah populasi peternakan ayam pedaging tertinggi ke-3 

di Kabupaten Kediri, dengan jumlah populasi ayam 

pedaging terbanyak berada di Kecamatan Mojo, Kepung 

dan Kandat (Disnakkan Kab. Kediri, 2014). Kecamatan 

Kepung memiliki potensial tinggi pengembangan usaha 

ternak ayam pedaging. Jumlah populasi ternak ayam 

pedaging per tribulan kedua pada tahun 2014 adalah 

sebanyak 250.500 ekor. Masyarakat di Kecamatan 

Kepung memiliki ternak ayam pedaging baik  digunakan 

sebagai pekerjaan utama maupun sampingan.  

Lokasi peternakan ayam pedaging pola kemitraan 

di Kecamatan Kepung memiliki lokasi yang strategis 

karena jauh dari lingkungan masyarakat (terletak dikebun 
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atau dilahan pertaniaan) sehingga memungkinkan 

peternak mendapatkan izin dari masyarakat setempat 

untuk melangsungkan usaha peternakan. Tujuan peternak 

memilih tempat yang jauh dari lingkungan masyarakat 

untuk beternak yaitu untuk menghindari perselisihan 

antara tetangga atau masayarakat sekitar yang berada 

diwilayah Kecamatan Kepung. Lokasi kandang yang 

berjauhan dengan lingkungan pemukiman penduduk 

dapat menghindarkan efek negatif bagi usaha peternakan 

tersebut maupun bagi lingkungan penduduk sekitar, hal 

ini sesuai dengan pernyataan. Rasyaf (2000) menjelaskan 

bahwa lokasi untuk peternakan ayam pedaging atau 

ayam petelur sebaiknya jauh dari keramaian, jauh dari 

lokasi perumahan atau dipilih tempat yang sunyi tidak 

jauh dari pusat pasokan bahan baku untuk pakan ternak 

dan lokasi pemasaran serta termasuk areal agribisnis agar 

terhindar dari penggusuran. 

Kecamatan Kepung memiliki pasar cukup besar, 

sehingga mempermudah proses produksi dan distribusi 

hasil usaha peternakan ayam pedaging. Kecamatan 

Kepung juga dekat dengan pusat pemerintahan desa, 

sarana transportasi yang lancar dan tersedianya jaringan 

telepon, listrik dan air, sehingga dapat membantu proses 

produksi dan mempermudah proses pendistribusian hasil 

usaha peternakan ayam pedaging tersebut.  
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4.2 Karakteristik Responden Penelitian 

Responden penelitian ini meliputi beberapa 

kelompok yaitu: kelompok peternak plasma kemitraan, 

pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil 

dan konsumen. Proses beternak membutuhkan 

ketrampilan yang merupakan kebiasaan dan lamanya 

beternak sehingga peternak akan lebih mengerti dan 

memahami dalam beternak. Lama usaha setiap pedagang 

juga mempengaruhi terhadap proses pemasaran atau 

disebut dengan berdagang yang sering kali membutuhkan 

ketrampilan dan pengalaman didalam bidang usaha 

sehingga akan dapat meningkatkan pendapatannya. 

Pengambilan data dilakukan dari sejumlah responden 

yang berbeda, yaitu sebanyak 97 orang yang terdiri dari 

responden peternak plasma sebanyak 30 orang, 

responden pedagang besar sebanyak 6 orang, responden 

pedagang menengah sebanyak 16 orang, responden 

pedagang kecil sebanyak 22 orang yang terdiri dari laki-

laki dan perempuan, sedangakan untuk responden 

konsumen sebanyak 23 orang. Responden dijadikan 

sebagai data primer mengenai identitas peternak, 

pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil dan 

konsumen serta keadaan usahanya. Responden digunakan 

untuk mengetahui tingkat kepuasaan dalam 

pembeliannya yaitu data jenis kelamin, umur, 

pendidikan, lama usaha dan pekerjaan. Berikut dijelaskan 

karakteristik responden didaerah penelitian.  
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4.2.1  Profil Perusahaan Pola Kemitraan 

Perusahaan kemitraan  ayam pedaging di 

Kecamatan Kepung  berbeda-beda  yang terdiri dari 

perusahaan  PT Charoen Pokphan Indonesia, PT Intan 

Permata (IP), PT Jaguar, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, 

PT Cheil Jedang Superfeed. Perusahaan peternakan pola 

kemitraan yang cukup banyak adalah PT Intan Permata, 

karena perusahaan pola kemitraan ini dapat dikatagorikan 

perusahaan yang baru masuk di Kecamatan Kepung. 

Perusahaan inti plasma merupakan perusahaan yang 

menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan/digunakan 

oleh peternak plasma antara lain penyediaan seperti Day 

Old Chicken (DOC), pakan, obat-obatan dan 

memasarkan hasil produksi dari peternak plasma yang 

berupa ayam pedaging yang masih hidup. Tujuan dari 

perusahaan inti plasma kemitraan adalah untuk 

menyalurkan sarana produksi peternak plasma berupa 

ayam pedaging, salanjutnya menjual hasil produksi 

peternak plasma melalui mekanisme yang sudah 

disepakati dengan adanya sebuah kontrak perjanjian 

kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

yaitu baik berasal dari pihak inti plasma dan pihak 

peternak plasma. Perusahaan inti plasma menjual ayam 

pedaging dengan harga 16.000/kg harga tersebut adalah 

harga yang dijual kepasar perkilogram berat hidup ayam 

pedaging per Oktober sampai November 2014. Adapun 

syarat yang harus dipenuhi peternak plasma yaitu: 1) 

Peternakan mendaftarkan sebagai anggota pihak 
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kemitraan; 2) Pihak kemitraan melakukan survai lokasi; 

3) Peternak plasma harus memiliki sebuah jaminan untuk 

bergabung; 4) Peternak plasma membuat kandang; 5) 

Penandatanganan kontrak sebagai salah satu pihak 

anggota peternak pola kemitraan, hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Suharti (2003) menjelaskan bahwa 

perusahaan inti kemitraan yang dilakukan oleh inti adalah 

melalui penyediaan sarana-sarana produksi peternakan, 

bimbingan teknis dan manajemen, menampung serta 

memasarkan hasil produksi. Peternak plasma 

menyediakan kandang, melakukan kegiatan budidaya dan 

hasil dari penjualan ayam pedaging diserahkan kepada 

pihak inti dengan harga yang telah disesuaikan pada isi 

kontrak perjanjian kerjasama. Pendapat tersebut sesuai 

dengan peternak plasma yang berada di Kecamatan 

Kepung yang menyedikan kandang dan memelihara 

DOC sampai panen. Perusahaan inti plasma hanya 

menyediakan sarana apa yang di butuhkan oleh peternak 

plasma dan membeli hasil produksi peternak plasma. 

4.2.2 Profil Peternak Plasma   

Peternak plasma pola kemitraan ayam pedaging 

di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri merupakan 

salah satu bentuk kerjasama antara pihak inti dengan 

pihak perseorangan dengan memiliki jumlah populasi ± 

4700 ekor ayam pedaging dengan menggunakan peternak 

pola kemitraan sebanyak 30 orang peternak plasma. 

Pelaksanaan peternak kemitraan/kerjasama ini terjadi 
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dengan saling sepakat untuk melakukan kerja sama 

antara pihak inti dengan pihak perseorangan dengan cara 

dengan melakukan penandatanganan surat perjanjian 

kontrak kerjasama. Calon plasma umumnya membuat 

kandang terlebih dahulu, menyediakan tempat pakan dan 

minum terlebih dahulu dengan biaya pribadi. Adapun 

lokasi yang sesuai dengan pembuatan kandang adalah 

pembuatan kandang meliputi: 1) Lokasi kandang jauh 

dari lingkungan; 2) Lokasi kandang dekat dengan sumber 

air; 3) Lokasi kandang memiliki jalan transportasi yang 

mudah di jangkau; 4) Lokasi kandang membujur ke 

utara-selatan; 5) Lokasi kandang memililik persetujuan 

oleh masayarakat atau penduduk sekitar. 

 Lokasi kandang yang baik harus jauh dari 

pemukiman penduduk dengan tujuan untuk menghindari 

konflik dengan lingkungan akibat polusi udara, serta 

ayam terhindar dari kontaminasi penyakit yang dibawa 

manusia atau binatang lainnya, seperti ayam 

kampung/buras, itik, anjing, kambing, sapi, dan kerbau. 

Perjanjian kontrak  yang telah dibuat  dengan perjanjian 

penandatanganan kontrak yang dilakukan dengan 

mengisi formulir perjanjian dari inti yang di berikan oleh 

pihak plasma penandatanganan perjanjian diatas materai 

dihadiri saksi. Isi surat perjanjian tersebut terdapat aturan 

hak dan kewajiban. Perjanjian kontrak dapat dihentikan 

apabila terjadi hal-hal yang merugikan perusahaan inti 

dan tidak mamatuhi peraturan perusahaan inti. 

Amiruddin (2012) menjelaskan bahwa program 
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peternakan kemitraan, peternak plasma tidak dapat 

menentukan waktu panen, karena penentuan waktu panen 

merupakan kewenangan perusahaan inti sehingga 

peternak kemitraan hanya menjalankan apa yang 

diinginkan oleh pihak kemitraan atau pihak inti. Peternak 

plasma merupakan peternak yang memelihara DOC 

sampai siap panen atau siap dipasarkan. Peternak 

menyediakan kandang, peralatan kandang dan tenaga 

kerja. Kandang dan peralatannya harus sesuai dengan 

yang telah ditetap kan oleh perusahaan inti sehingga 

peternakan kemitraan akan berkembang dengan baik. 

DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin diterima peternak 

dari perusahaan inti kemitraan. Peternak plasma juga 

mendapatkan petunjuk-petunjuk pemeliharaan ayam 

pedaging dari perusahaan inti. Harga jual hasil panen 

peternak plasma mengikuti harga kontrak dari 

perusahaan inti  

Peternak plasma tidak punya hak untuk 

memberikan harga atau menjual ayam langsung tanpa 

izin perusahaan inti adanya sebuah kontrak harga disetiap 

berat hidup produksi ayam pedaging perkilogram yang 

dihasilkan peternak plasma. Penerimaan peternak plasma 

terdiri dari penerimaan ternak, penerimaan hasil samping 

dan penerimaan dari bonus peternak. Penerimaan hasil 

ternak adalah penerimaan peternak plasama dari hasil 

penjualan ayam pedaging. Penerimaan hasil samping 

peternak adalah merupakan penerimaan dari penjualan 

seperti karung pakan, bekas sekam, pupuk kandang. 
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Peneriman bonus peternak adalah suatu perjanjian yang 

diberikan oleh pihak inti perusahaan kemitraan yang 

memberikan bonus kepeternak plasma jika peternak 

plasma memiliki kinerja yang baik dimaksud kan hasil 

produksi peternak plasma memiliki berat ayam sesuai 

dengan ukuran perusahaan dan bonus harga pasar yang 

nantinya peternak plasma akan mendapat bonus sesui 

perjanjian kontrak perusahaan, hal ini sesuai dengan 

pendapat. Rumengan (2006) menyatakan bahwa 

penerimaan dan pendapatan peternak plasma kemitraan 

ditentukan oleh penjualan hasil produksi akhir yaitu 

berupa ayam hidup dan hasil sampingan berupa subsidi 

pretasi, subsidi harga pasar, pupuk kandang dan karung 

pakan, bonus untuk FCR ternak dan bonus IP (indeks 

performance) 

 Proses pemeliharaan ayam pedaging peternak 

plasma memiliki biaya tetap dan biaya tidak tetap 

sehingga peternak plasma akan mengeluarkan cukup 

biaya tinggi. Biaya keseluruhan tersebut dihitung dalam 

jangka waktu 1 bulan atau satu periode dan pengeluaran 

biaya dihitung per ekor ayam dengan hasil TC atau total 

cost, kemudian perhitungan penerimaan yang diterima 

peternak plasma atau yang disebut TR atau total revenue, 

sehingga peternak plasma pola kemitraan menjual ayam 

pedaging hasil produksinya dengan harga sebesar 

Rp.15.894/kg/ekor, adanya tingginya biaya yang 

dikeluarkan peternak plasma selama masa pemeliharaan 

sampai siap ayam panen. Harga tersebut didapat dari 



80 

hasil setelah peternak plasma dirata-rata sehingga 

nantinya akan terlihat tingkat efisiensinya bila harga 

tersebut dibawah harga kontrak dan diatas harga kontrak.   

Faktor pendorong peternak di Kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri ikut dalam peternak pola kemitraan 

yaitu semakin tingginya biaya yang dikeluarkan peternak  

seperti mahalnya DOC dan harga pakan naik cukup 

tinggi, apabila harga ayam turun pada saat waktu panen 

peternak mandiri akan merugi sehingga rata-rata peternak 

di Kecamatan Kepung beralih menjadi peternak ayam 

pedaging pola kemitraan. Alasan peternak mandiri 

beralih menjadi peternak kemitraan yaitu faktor ;1) 

Peternak mandiri membutuhkan modal biaya  yang 

tinggi;  2). Pakan dan DOC yang sulit didapat; 3) Harga 

ayam yang sering berubah yang berakibat peternak dapat 

merugi. Alasan peternak mandiri ikut peternak kemitraan 

adalah; 1). peternak tidak tidak terlalu banyak 

mengeluarkan biaya karena biaya paling besar ditangung 

oleh  pihak inti; 2) Pihak inti menyediakan tenaga ahli 

dalam bidang ternak; 3) Peternak tidak terlalu besar 

menangung resiko jika harga ayam rendah adanya sebuah 

kontrak harga dari pihak perusahaan inti plasma, hal ini 

sesuai dengan pendapat (Zuraida, dkk,,2006) dalam 

Rokhib (2004) menjelaskan bahwa  kewajiban pihak inti 

adalah memberi sarana-sarana produksi peternak plsma 

dan memberikan bimbingan  kepihak plasma bagaimana 

cara budidaya ayam pedaging dengan benar untuk 

mengurangi resiko kematian. Bertujuan agar peternak 
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plasma tersebut dapat berkembang menjadi lebih baik, 

hal ini sesui dengan peternak plasma kemitraan yang 

berada di Kecamatan Kepung karena pihak inti plasma 

memberikan sarana seperti penyediaan bibit, pakan, obat, 

vaksin dan  tenaga ahli. 

 Peternak plasma menjual hasil produksinya 

kepihak perusahaan inti plasma  dengan harga yang 

sudah ada dalam sebuah kontrak perjanjian awal. 

Peternak plasma hanya bisa menjual hasil produksinya 

kepihak inti plasma, sehingga peternak plasma kemitraan 

tidak dapat menjual hasil produksinya kepedagang 

lainnya. Hasil pembelian tersebut dijual lagi oleh pihak 

perusahaan inti kemitraan kepedagang dan konsumen 

yang membutuhkan dengan harga sesuai dengan harga 

pasar, sehingga pemasaran akan tetap berjalan. Penelitian 

yang sudah dilakukan dilihat dari karakteristik responden 

dilihat berdasarkan usia, lama usaha, pendidikan terakhir 

dan jenis kelamin. 

Usia merupakan salah satu faktor pendukung 

untuk melakukan usaha peternakan. Usia seseorang dapat 

dikatakan produktif dan tidak produktif. Faktor usia 

seseorang berpengaruh terhadap tingkat emosional dan 

tingkat fisik, dalam beternak ayam pedaging 

membutuhkan tenaga yang lebih karena melakukan 

kontak fisik secara langsung dengan ayam pedaging 

4.2.2.1 Karakteristik Peternak Plasma 

Berdasarkan Usia 
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selama masih DOC sampai waktu  masa panen seperti 

memberikan pakan dan memberi minum. Emosional 

seseorang mempengaruhi prilaku seseorang dalam 

bekerja dan cara sesorang tersebut bekerja.  

 
Gambar 2. Karakteristik peternak berdasarkan usia. 

Gambar 2. menjelaskan bahwa responden 

peternak ayam pedaging di Kecamatan Kepung  

berjumlah 30 orang peternak plasma  dan memiliki usia 

yang berbeda-beda sebagian besar berusia berkisar antara 

41-50 tahun sebanyak 8 orang  atau 26,60%, responden 

peternak berusia antara 21-30 dengan jumlah yaitu 3 

orang atau 10%, responden berusia antara 31-40 tahun 

sebanyak 15 orang atau 50% dan responden peternak 

yang berusia antara 51-60 tahun sebanyak 4 orang atau 

13,40%. Usia adalah salah satu faktor pendukung untuk 

mengembangkan usaha dalam sektor peternakan, seperti 

usaha beternak ayam pedaging. Usia juga merupakan 

salah satu pendukung dalam ketangkasan melakukan 

usaha. Seseorang dapat dikatakan sudah produktif dan 

10% 

50% 
26.60% 

13.40% 
usia 21-30 tahun

usia 31-40 tahun

usia  41-50 tahun

usia 51-60 tahun
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tidak produktif lagi dalam pengembangan usaha yang 

dijalankan. Usia seseorang menentukan kemampuan fisik 

seseorang dalam menjalankan usaha yang ditekuninya 

terutama usaha dibidang peternakan ayam pedaging yang 

cukup banyak melakukan kegiatan fisik secara langsung, 

sehingga peternak harus mampu menanganinya walaupun 

tenaga kerja yang digunakan sudah cukup. Usia dibawah 

20 tahun merupakan usia yang belum produktif dan dapat 

dikategorikan sebagai usia sekolah sehingga cukup 

mudah mengerti dan lebih  aktif. 

4.2.2.2 Karakteristik Responden Peternak Plasma 

Berdasarkan Lama Usaha 

Lama usaha adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengalaman peternak. Semakin lama 

usaha peternak plasma berlangsung maka banyak 

pengalaman peternak plasma akan lebih mengurangi 

resiko kegagalan dalam beternak ayam pedaging. Lama 

usaha peternak juga berpengaruh terhadap faktor 

manajemen pemeliharaan peternak, sehingga akan 

membuat peternak menjadi lebih teliti saat proses 

berlangsungnya manejemen pemeliharaan dari segi 

pemberian pakan, pemberian minum dan vaksinasi.  
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Gambar 3. Karakteristik peternak berdasarkan lama 

usaha 

Gambar 3. menjelaskan bahwa hasil penelitian di 

Kecamatan Kepung responden berjumlah 30 orang 

peternak plasma. Pengalaman responden dalam usaha 

dibidang peternakan ayam  pedaging berbeda  lama 

usahanya adalah berkisar antara 1 sampai 15 tahun, 

sebagian besar responden peternak belum banyak 

berpengalaman yaitu berkisar antara umur 1-5 tahun 

sebanyak 4 orang orang atau 13,3%, responden peternak 

lainnya memiliki pengalaman berkisar antara umur 6-10 

tahun sebanyak 19 orang atau 63,4% dan responden 

peternak yang memiliki pengalaman berkisar antara 11-

15 tahun sebanyak 7 orang atau 23,3%. Peternak plasma 

di Kecamatan Kepung lama beternak dibawah 30 tahun. 

Persentase paling banyak pada kategori ini adalah lama 

usaha 11-15 tahun pada persentase tersebut peternak  

sudah cukup memiliki pengalaman dalam beternak, 

sedangkan peternak yang kurang dibawah 30 tahun di 

13.30% 

63.40% 

23.30% 

1-5 tahun

6-10 tahun

11-15 tahun
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karenakan modal dan pengetahuan dalam beternak masih 

sedikit. Lama usaha beternak menghasilkan pengalaman 

yang diterima peternak selama menjalankan usaha 

peternakan ayam pedaging. Pengalaman tersebut 

menentukan keberhasilan dibidang usaha peternakan 

ayam pedaging yang ditekuninya, sebab dari pengalaman 

yang didapatkan seorang peternak mampu mengukur 

kemampuan kerja dan produktifitas yang dihasilkan dari 

usaha ternak yang dijalaninya. Pengalaman juga dapat 

membuat peternak menjadi lebih terampil dan mandiri 

dalam mengembangkan usaha peternakannya. Semakin 

lama pengalaman beternak cenderung memudahkan 

peternak dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan teknisi pelaksanaan usaha ternak 

yang dilakukannya, sebab adanya pengalaman dijadikan 

suatu pedoman dan penyesuaian terhadap suatu 

permasalahan yang terkadang dihadapi oleh peternak 

plasma dimasa yang akan datang, namun banyak para 

peternak plasma memiliki pengetahuan serta ketrampilan 

dalam mengelola usaha ternak berasal dari orang tua atau 

melalui pelatihan oleh dinas terkait dan koperasi. 

4.2.2.3 Karakteristik Responden Peternak Plasma 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

Tingkat pendidikan menentukan tingkat 

kemampuan dan pengetahuan peternak plasma semakin 

tinggi tingkat pendidikan peternak plasma semakin 

banyak pengalaman dalam berterna. Semakin tinggi 
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pendidikan tingkat peternak plasma lebih mudah dalam 

memahai hal-hal yang baru dalam beternak. Tingkat 

pendidikan  akan mempengaruhi pola pikir seseorang 

dalam mengambil sebuah keputusan diyakini. Tingkat 

pendidikan akan dapat mempengaruhi penyerapan 

inovasi  maupun teknologi baru yang dapat  diterapkan 

dalam menjalankan usaha peternakan yang 

dijalankannya, sedangkan sekolah dasar akan 

menyebabkan  sulitnya inovasi dan teknologi baru 

terserab oleh peternak plasma, hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Lestari (2009) menjelaskan bahwa pendidikan 

dapat berpengaruh terhadap cara berfikir peternak plasma 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang 

dimilikinya. Peternak plasma yang memiliki pendidikan 

formal lebih tinggi kemungkinan akan lebih mudah 

menerima inovasi serta perubahan dalam hal beternak. 

 

 
          Gambar 4. Karakteristik peternak berdasarkan 

tingkat pendidikan terakhir. 
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Gambar 4. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan di Kecamatan Kepung setiap responden 

memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Peternak 

plasma yang berada di Kecamatan Kepung sebagian 

besar tamatan dari sebuah sekolah tingkat SD sebanyak 4 

0rang atau 13,3%, responden tamatan tingkat  SMP 

sebanyak 3 orang atau 10%, responden tamatan  tingkat 

SMA sebanyak 16 orang  atau  53,3% responden yang 

tamatan perguruan tinggi  tingkat PT sebanyak 7 orang 

atau 23,4%. Tingkat pendidikan seseorang merupakan 

salah satu indikator keberhasilan dalam suatu usaha 

dibidang peternakan maupun bidang wirausaha. Tingkat 

pendidikan yang semakin tinggi dimiliki oleh seseorang 

maka lebih besar peluang keberhasilan dalam usaha yang 

di dirikannya karena adanya ketrampilan dan wawasan 

yang dimiliki didunia budidaya peternakan ayam 

pedaging. Tingkat pendidikan yang rendah lebih 

cenderung mengunakan pengalamannya sebagai 

ketrampilan dalam usaha yang dijalananinya, hal tersebut 

sesuai pernyataan Yunus (2009) menjelaskan bahwa 

tingkat pendidikan merupakan faktor yang cukup penting 

dalam usaha ternak, usaha dalam bidang peternakan 

ayam membutuhkan kecakapan, pengalaman serta 

wawasan tertentu terutama dalam hal mengadopsi 

teknologi dan keterampilan dari tenaga ahli yang di 

pekerjakan diawal suatu usaha peternakan sehingga 

sangat perlu digunakan, pernyataan tersebut diperkuat 

oleh   Mubyarto (1986) menjelaskan bahwa pendidikan 
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akhir peternak mempengaruhi pola berfikir, kemampuan 

belajar peternak plasma dan taraf intelektual peternak. 

Pendidikan yang formal maupun informal maka peternak 

plasma dapat memiliki pengetahuan yang cukup dan 

wawasan yang luas, sehingga peternak plasma akan lebih 

cepat merespon dan lebih cepat menerima informasi yang 

dapat meningkatkan peternakanya seperti adanya 

penyuluhan dari dinas peternakan Kabuputan Kediri. 

Tingakat pendidikan juga dapat memberikan manfaat 

bagi peternak plasma agar lebih mudah mendapatkan 

relasi karena adanya sebuah keingintahuan untuk 

meningkatkan usahanya, sehingga sering kali peternak 

plasma tersebut kepeternak ayam pedaging lainya.  

4.2.2.4 Karakteristik Responden Peternak Plasma 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin menentukan seseorang 

dalam memilih suatu usaha yang dijalankannya. Usaha 

yang dijalankannya melakukan aktifitas-aktifitas yang 

berpengaruh terhadap fisik peternak. Jenis kelamin  

merukapan faktor yang paling penting karena laki- laki 

lebih cenderung suka bekerja sehingga sering kali laki-

laki menjadi tulang pungung keluarga adanya memiliki 

tenaga yang cukup kuat untuk melakukan usaha yang 

dapat dikembangkan. Perempuan cenderung mengunakan 

tenaga kerja laki-laki, hal itu disebabkan banyaknya 

aktifitas rumah yang dijalankan oleh seorang perempuan 

sehingga cukup sulit untuk mengatur waktu. 
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Gambar 5. Karakteristik Peternak berdasarkan jenis 

kelamin. 

Gambar 5. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan responden penelitian berjumlah 30 orang 

laki-laki dan perempuan. Responden di Kecamatan 

Kepung mayoritas peternak plasma adalah berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 29 orang atau 96,7% dan 

peternak berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang 

atau 3,30%. Peternak perempuan adalah minoritas dari 

perempuan yang menjalankan usaha dalam sektor 

peternakan dan mampu menjalankan bisnis. Adapun  

faktor yang muncul apabila seorang perempuan 

menjalankan bisnis dalam bidang peternakan 

kemungkinan karena peternakan yang dimilikinya sudah 

turun temurun dan perempuan tersebut berganti alih 

menjadi kepala keluarga pengganti seorang laki-laki 

karena alasan bermacam-macam. Responden laki-laki 

lebih cenderung banyak karena usaha peternakan ayam 

96.70% 

3.30% 

laki-laki

perempuan
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pedaging cukup menguntungkan dan membutuhkan 

tenaga, sehingga rata-rata peternak ayam pedaging adalah 

seorang  kaum laki-laki. 

4.2.3  Profil Pedagang Besar (Pengepul) 

Pedagang besar adalah merupakan salah satu 

lembaga penyalur distribusi ayam pedaging sehingga 

hasil pembelian pedagang dapat tersalurkan ke 

konsumen. Pemasaran pedagang besar sering kali 

menggunakan pedagang menengah dan pedagang kecil, 

bertujuan mempercepat proses penyaluran ayam 

pedaging ke konsumen. Pedagang besar membeli ayam 

dalam bentuk berat hidup ayam dengan jumlah cukup 

banyak dari perusahaan inti kemitraan. Pedagang besar 

menjual ayam tersebut kepedagang yang lebih kecil dan 

lembaga perantara yang membutuhkan sehingga akan 

cepat sampai ketangan konsumen. Responden di 

Kecamatan Kepung mengunakan responden dengan 

jumlah 6 orang pedagang besar yang setiap harinya 

mengambil atau membeli ayam dari perusaahan inti 

peternak kemitraan dengan jumlah yang cukup banyak.  

Barang yang dipasarkan oleh pedagang besar 

adalah barang hidup yaitu berupa ayam pedaging, 

sehingga resiko kematian dan penyusutan pada berat 

badan ayam sangat diperhatikan dan ditekan seminimal 

mungkin agar ayam tidak mengalami penurunan berat 

badan yang membuat pedagang besar menjadi merugi. 

Pedagang besar harus memperhatikan sarana transportasi 
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yang digunakan, karena dalam pembelian ayam pedagang 

harus mengambil ke kandang, sehingga dalam proses 

pengambilannya resiko yang dialami pedagang besar 

sangat banyak yaitu penyusutan berat badan dan 

kematian ayam disisi lain ada juga resiko yang dihadapi 

oleh pedagang besar yaitu dalam saluran pemasaran 

pedagang besar menjual kepada pedagang menengah, 

pedagang kecil dan konsumen. Proses transaksi sering 

kali pedagang menengah maupun pedagang kecil 

membeli dengan cara sistem hutang dan sistem dengan 

pembayaran hutang seperti ini membutuhkan modal yang 

cukup besar, hal ini sesuai dengan pendapat Lusi (2012) 

menjelaskan bahwa proses penyaluran hasil produksi 

peternak mandiri dan kemitraan tidak berbeda jauh 

karena mereka tetap mengunakan lembaga-lembaga 

pemasar seperti pedagang besar (pengepul), pedagang 

menengah (perantara), pedagang kecil. Perbedaan 

pemasaran ayam pedaging peternak mandiri dan peternak 

kemitraan yaitu peternak mandiri terletak pada pola 

transaksi yang terjadi antara peternak dengan pedagang 

jika pada peternak mandiri, peternak ayam pedaging 

dapat langsung bertransaksi dengan pembeli baik yang 

bertindak sebagai pedagang pengumpul, pedagang 

pengecer maupun konsumen. Peternak kemitraan 

bertransaksi yang terjadi antara peternak dan pembeli 

(pedagang perantara) dilakukan secara tidak langsung 

melalui perusahaan inti, hal ini terjadi karena peternak 

kemitraan telah terikat kontrak dengan dengan 
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perusahaan inti bahwa peternak berkewajiban untuk 

menjual semua hasil produksi ternaknya kepada 

perusahaan inti. 

Proses pembelian pedagang besar diperusahaan 

peternakan inti kemitraan. Proses pembelian ayam 

pedaging dari produsen atau perusahaan inti pola 

kemitraan biasanya mereka saling ber transaksi melalui 

via telepon, sehingga akan terjadi kesepakatan harga 

antara pedagang dan pihak marketing inti perusahaan 

kemitran. Apabila sudah adanya saling sepakat antara 

dua pihak maka dilakukan pengambilan ayam oleh pihak 

dari pedagang besar dengan mengunakan angkutan 

pribadi. Syarat  ketentuan yang diberikan perusahaan 

bahwa uang sudah dibayar cash dan pedagang 

memberikan plat nomer mobil yang akan mengambil 

ayam tersebut, sehingga pihak dari marketing akan 

memberitahu peternak plasma bahwa ayamnya akan 

diambil oleh pedagang besar dengan identitas yang sudah 

diketahui sehingga tidak terjadi penipuan. 

4.2.3.1 Karakteristik Pedagang Besar 

Berdasarkan Usia 

 Responden di Kecamatan Kepung memiliki usia 

yang berbeda-beda. Usia  merupakan faktor penting 

untuk melihat kesejahtraan dari seseorang semakin tinggi 

usia sesorang maka akan lebih cepat  memahami apa 

yang dia kerjakan dan lebih  menguasi informasi harga  

pasar sehingga pedagang besar lebih cepat  melakukan 
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pemasaran. Shinta (2011) menjelaskan bahwa usia sangat 

berpengaruh terhadap cara pola berfikir seseorang 

sehingga semakin tua usia seseorang maka akan 

mengurangi inovasi seseorang tersebut, berbeda dengan 

usia yang masih produktif akan dapat memunculkan 

inovasi-inovasi yang baru dapat membangun usahanya 

yang sedang di tekuninya. 

 
Gambar 6. Karakteristik pedagang besar berdasarkan usia 

Gambar 6. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan beberapa responden pedagang besar 

memiliki umur yang bervariasi berjumlah 6 orang 

pedagang besar. Pedagang besar yang berumur 21-30 

tahun  sebanyak  2 orang   atau 33,30%, pedagang besar 

yang berumur 31-40 tahun berjumlah 4 orang  66,7%. 

Presentase paling banyak adalah usia 31-40 tahun. Usia 

tersebuat adalah usia masa produktif dalam melakukan 

suatu pekerjaan dan sudah cukup banyak memiliki 

pengalaman dalam pendistribusiannya, sehingga akan 

lebih bisa memahami pasar. Usia yang produktif akan 

33.30% 

66.70% 
usia 21-30 tahun

usia 31-40 tahun
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dapat memberikan manfaat bagi orang lain seperti 

memberikan pekerjaan kepada orang lain. Usia produktif 

adalah merupakan tingkatan umur seseorang akan 

mampu mengahasilkan produk maupun jasa atau dengan 

kata lain usia produktif merupakan usia seseorang akan 

mampu bekerja dengan baik. Usia yang produktif dapat 

menghasilkan inovasi yang tinggi dan pekerja keras 

sehingga akan dapat meningkatkan usaha apa yang 

ditekuninya, sedangkan umur dibawah 20 tahun 

merupakan umur yang belum produktif dan dapat 

dikategorikan sebagai usia sekolah.  

4.2.3.2  Karakteristik Pedagang Besar 

Berdasarkan Lama Usaha 

Lama usaha  merupakan salah satu yang 

menentukan tolak ukur jumlah konsumen setiap 

pedagang besar. Semakin lama usaha pedagang besar 

maka semakin banyak jumlah konsumennya dan lebih 

dipercayai konsumen adanya sebuah lama usaha yang 

dijalankan oleh pedagang besar. lama usaha pedagang  

besar akan lebih banyak mengerti pasar akan 

mempermudah untuk mendapat informasi harga pasar 

dalam setiap harinya. Lama usaha juga mempengaruhi 

pola fikir pedagang besar sehingga memudahkan 

pedagang besar mengambil sebuah keputusan yang dirasa 

sudah cukup. 
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Gambar 7. Karakteristik pedagang besar berdasarkan 

lama usaha 

Gambar 7. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

responden di Kecamatan Kepung berdasarkan lama usaha 

1-10 tahun sebanyak 3 orang atau 50%, lama usaha 11-20 

tahuan sebanyak 1 orang atau  16,70%, lama usaha  21-

30 tahun sebanyak 2 orang 33,30%. Lama usaha akan 

membuat pengalaman pedagang yang sudah cukup maka 

dapat meningkatkan kualitas kinerjanya agar tidak terjadi 

kerugian dengan adanya pemikiran yang lebih matang. 

Selain adanya faktor pendidikan yang dapat berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas dan kemampuan kerja 

seseorang.  

4.2.3.3  Karakteristik Pedagang Besar 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

Tingkat pendidikan terakhir seseorang 

berpengaruh terhadap besarnya pengalaman dan 

50% 

16.70% 

33.30% 
usia 1-10 tahun

usia 11-20 tahun

 usia 21-30 tahun
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pengetahuan pedagang besar semakin tinggi pendidikan 

pedagang besar maka semakin tinggi pengetahuan 

pedagang besar dan pengalaman pedagang besar. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin mudah dalam mengambil sebuah keputusan 

yang diyakini pedagang besar tersebut adanya sebuah 

pengetahuan yang luas dan pengalaman yang dirasa 

sudah cukup. Perbedaan dari tingkat pendidikan  

pedagang besar adalah semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka semakin besar wawasanya yang 

dimilikinya dan pengalamanya sehingga tidak mau hanya 

satu usaha saja yang ditekuni, namuan memiliki usaha 

lainya lagi sehingga tidak berpacu pada satu usaha saja, 

sedangkan pendidikan yang rendah cenderung berpacu 

pada satu usaha yang ditekuninya, pernyataan diatas 

sesui dengan pendapat Risqina (2011) menjelaskan 

bahwa pendidikan mempengaruhi pola berfikir 

sesesorang, terutama dalam segi pengambilan sebuah 

keputasan dan manajemen yang diterabkan seseorang 

tersebut. Pendidikan dapat mempermudah dalam 

menerima suatu hal dengan cepat yang diyakininya untuk 

megembangkan  suatu usahanya. 
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Gambar 8. Karakteristik pedagang bersar 

berdasarkan pendidikan terakhir 

Gambar 8. menjelaskan bahwa hasil penelitian di 

Kecamatan Kepung menunjukan bahwa responden 

pedagang besar sebagian tamatan dari PT sebanyak 2 

orang atau 33,3, tamatan dari SMA sebanyak 3 orang 

atau 50%, tamatan SD sebanyak 1 orang 16,7%. Tingkat 

pendidikan adalah merupakan salah satu upaya agar 

seseorang mampu dalam meningkatkan usaha yang 

ditekuninya dengan menciptkanan inovasi yang baru 

yang dapat mengembangkan usahanya.  

4.2.3.4 Karakteristik Pedagang Besar 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Responden pedagang besar berjenis kelamin laki-

laki sebanyak 6 orang atau 100%. Responden jenis 

kelamin laki-laki dapat dikatakan yang paling sering kali 

melakukan kontak fisik secara langsung dengan 

usahanya. Pedagang besar sering kali melakukan kontak 

16.70% 

50% 

33.30% 
SD

SMA

PT
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fisik dengan mengambil ayam yang sudah dibelinya dan 

melakukan penyimpanan apabila dagangannya masih 

sisa, sehingga akan terjadi kontak fisik secara langsung. 

Apabila pedagang besar adalah perempuan secara 

langsung akan memakai banyak pekerja sehingga akan 

menambah biaya yang akan dikeluarka. Pedagang 

perempuan sering kali mengunakan tenaga kerja laki-

laki. Pedagang perempuan yang berkecimpung didunia 

perdagangan hanya menjadi minoritas dalam bekerja 

sebab perempuan lebih mengunakan tenaga kerja laki-

laki dari pada kontak fisik secara langsung. Pekerjaan 

pemasaran ayam pedaging membutuhkan cukup tenaga, 

tenaga digunakan untuk proses pengambilan ayam, 

pengangkutan dan kontak fisik langsung dengan ayam. 

Pedagang besar di Kecamatan Kepung mayoritas adalah 

dari kaum laki-laki yang digunakan sebagai pekerjaan 

dan mata pencarian untuk menafkahi keluarganya. 

 
       Gambar 9. Karakteristik pedagang besar berdasarkan 

jenis kelamin 

100% 

laki-laki
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Gambar 9. menjelasakan bahwa pedagang besar 

yang berperan dalam pemasaran di Kecamatan Kepung 

rata-rata memiliki jenis kelamin kelamin laki-laki 

sebanyak 6 orang responden atau 100% sehingga akan 

mempermudah dalam pekerjaan pemasaran ayam.  

4.2.4  Profil Pedagang Menengah (Perantara)  

Pedagang menengah adalah merupakan salah satu 

lembaga penyalur atau prantara dari pedagang besar 

untuk memasarkan ayam pedaging. Responden pedagang 

menengah penelitian di Kecamatan Kepung sebanyak 16 

orang dengan memiliki daerah pemasaran yang berbeda 

yaitu di Kecamatan Kepung, Kecamatan Pare, 

Kecamatan Kandangan dan  Kecamatan Badas. Proses 

pemasaran pedagang menengah membeli ayam pedaging 

dari pedagang besar dalam bentuk ayam hidup, lalu 

dilakukan penjualan kepedagang lebih kecil atau 

konsumen dengan harga jual yang berbeda, dalam bentuk 

berat hidup ayam pedaging perkilogram. Pedagang 

menengah melakukan kontak fisik secara langsung 

melakukan penyimpanan dan pengangkutan menuju 

konsumen yang membeli ayamnya. Penyimpanan 

dilakukan apabila ayam yang dibelinya tersisa maka 

dilakukan penyimpanan besoknya di lakukan penjulan. 

Penyimpanan tidak lebih dari 1 hari untuk mengurangi 

resiko penyusutan berat badan ayam akan berkurang 

banyak sehingga dapat merugikan pedagang. Pedagang 

menengah merupakan lembaga penyalur. Perbedaan 
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antara  pedagang besar dan pedagang menengah. 

Pedagang besar (pengepul) merupakan pengambil  

pertama ketempat produsen untuk dijual dalam bentuk 

ecer atau jumlah yang banyak. Perbedaan pedagang 

menengah dengan pedagang besar dapat dilihat; 1) 

Jumlah pengambilannya dan jumlah yang dipasarkanya 

setiap harinya; 2) Jumlah penerimaa dan pengeluaran; 3) 

Jumlah kekayaan yang dimiliki pedagang menengah dan 

pedagang besar; 4) Jumlah konsumen dalam 

pemasaranya setiap pedagang. Pedagang menengah 

dalam pengambilan ayam kepedagang besar dibatasi 

karena minimnya jumlah konsumen yang dimiliki oleh 

pedagang menengah, sehingga pedagang menengah 

mengambil ayam tidak terlalu banyak. Karakteristik 

pedagang menengah dapat diperoleh dengan melihat latar 

belakang pedagang menengah tersebut. Karakteristik 

yang perlu diamati adalah meliputi usia, tingkat 

pendidikan akhir, lama usaha dan jenis kelamin. 

4.2.4.1 Karakteristik Pedagang Menengah 

Berdasarkan Usia 

Usia  sangat berpengaruh terhadap jumlah yang 

dipasarkan setiap harinya dan tingkat kepercayaan 

konsumen. Usia merupakan salah satu tolak ukur untuk 

menentukan sejauh mana tingkat usaha seseorang 

semakin tinggi usia sesorang maka semakin matang 

pemikiran seseorang dalam pemasarannya dan tingginya 

pengalamnya yang telah didapat, sehingga akan dapat 
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mengembangkan usahanya dengan adanya pemikiran 

yang luas. 

 
Gambar 10. Karakteristik pedagang menengah 

berdasarkan usia 

 Gambar 10. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan bahwa responden yang berumur 21-30 tahun 

sebanyak 1 orang atau sebesar 6,25%, pedagang 

menengah yang berumur 31-40 tahun sebanyak 5 orang 

atau 31,25%, pedagang menengah yang berumur 41-50 

tahun sebanyak 10 orang atau  sebanyak 62,5 %. 

Persentase tertinggi adalah usia 41-50 tahun adalah salah 

satu usia masa produktif yang  merupakan tingkatan usia 

seseorang akan mampu mengahasilkan produk maupun 

jasa atau dengan kata lain umur produktif merupakan 

umur seseorang akan mampu bekerja dengan baik, hal ini 

sesui dengan pendapat. Swastha dan Sukotjo (1991) 

menjelaskan bahwa tingkat produktifitas seseorang 

adalah diatas umur 20 tahun yang nantinya tingkat 

produktifitas kerja seseorang akan mengalami 

6.25% 

31.25% 

62.50% 

usia 21-30 tahun

usia 31-40 tahun

usia 41-50 tahun
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peningkatan sesuai dengan bertambahnya umur, 

kemudian akan turun kembali menjelang usia semakin 

tua sehingga akan membuat seseorang tersebut akan 

semakin lamban dalam melakukan sesuatu. Pekerjaan 

sebagai pedagang menengah merupakan tugas yang 

cukup berat untuk dilakukan, sebab pedagang menengah 

harus menjalani aktifitas-aktifitas yang berhubungan 

langsung dengan fisik yaitu melakukan pengangkutan 

barang ketempat pedagang kecil maupun konsumen. 

Adanya usia yang produktif maka seseorang akan 

memiliki inovasi yang dapat meningkatakan usahanya 

dan memiliki cukup tenaga dalam memenuhi kegiatan 

usahanya, sehingga akan dapat mengurangi biaya 

produksi tanpa adanya pengunaan tenaga kerja. Usia 

antara 20-59 tahun merupakan umur yang produktif, 

sedangkan umur dibawah 20 tahun merupakan usia yang 

belum produktif dan dapat dikategorikan sebagai usia 

sekolah. 

4.2.4.2 Karakteristik Pedagang Menengah 

Berdasarkan Lama Usaha 

Lama usaha dapat menentukan jumlah banyaknya 

konsumen pedagang menengah dalam pemasaran 

pedagang menengah dan jumlah banyaknya ayam 

pedaging yang dipasarkan setiap harinya.  
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     Gambar 11. Karakteristik pedagang menengah 

berdasarkan lama usaha 

Gambar 11. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

di Kecamatan Kepung lama usaha pedagang menengah 

1-10 tahuan sebanyak 9 orang atau sebanyak 56,25%, 

lama usaha  11-20 tahun  sebanyak 7 orang atau 

sebanyak 47,75%. Lama usaha yang dilakukan oleh 

pedagang menengah dapat meningkatkan pengalaman 

dalam berdagang, sehingga pedagang menengah lebih 

matang untuk mengambil sebuah keputusan yang 

diyakininya. Berbeda dengan pedagang yang masih baru 

mereka harus belajar dan memahami pasar agar mereka 

dapat menarik konsumen lebih banyak sehingga dapat 

meningkatkan usahanya. 

4.2.4.3 Karakteristik Pedagang Menengah 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

Tingkat pendidikan akhir adalah merupaka salah 

satu faktor yang sangat berpengaruh pendidikan 

56.25% 
47.75% 1-10 tahun

11-20 tahun
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sanggatlah perlu dalam berwirausaha adanya sebuah 

pendidikan memperbanyak pengetahuan dan 

mempermudah dalam pengambilan keputusan adanya 

sebuah pengetahuan yang sudah cukup.  

 
Gambar 12. Karakteristik pedagang menengah  

berdasarkan pendidikan terakhir 

Gambar 12. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

yang sudah dilakukan menunjukan responden untuk 

pedagang menengah sebanyak 16 orang memiliki 

pendidikan tingkat akhir yang berbeda-beda. Responden 

memiliki pendidikan akhir tersebut mulai dari  tingkat 

SD sebanyak 2 orang atau sebanyak 12,50%, tingkat 

pendidikan akhir SMP sebanyak 4 orang atau sebanyak 

25%, tingkat pendidikan akhir SMA sebanyak  6 orang 

atau sebanyak 37,50%  tingkat pendidikan akhir PT 

sebanyak 4 orang atau sebanyak 25%. Tingkat 

pendidikan seseorang semakin tinggi maka akan dapat 

memberikan inovasi yang mambangun dan kreatif 

sehingga akan dapat meningkatkan usahanya. Semakin 

12.50% 

25% 

37.50% 

25% SD

SMP

SMA

PT
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tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempermudah 

seseorang tersebut menerima sesuatu yang baru dan 

menjadi trampil dalam pengembangan usahanya yang 

dijalani, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang 

maka semakin banyak pengetahuan dimilikinya, sehingga 

seseorang tersebut lebih cepat memahami hal yang baru 

dan mempermudah seseorang untuk mencari relasi dalam 

sebuah usaha yang dijalankanya. Rendah tingkat 

pendidikan seseorang akan cenderung kurang kreatif dan 

sulit menerima suatu hal baru yang cenderung 

mengandalkan berdasarkan pengalaman.. 

 

4.2.4.4 Karakteristik Pedagang Menengah 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Penelitian yang sudah dilakukan menunjukan 

bahwa responden untuk pedagang menengah sebanyak 

16 orang berjenis kelamin laki-laki atau 100%. Pedagang 

laki-laki lebih cenderung bekerja diluar dan mencari 

pekerjaan serabutan. Rata-rata responden pedagang 

menengah adalah responden berjenis kelamin laki-laki.  
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             Gambar 13. Karakteristik pedagang menengah 

berdasarkan jenis kelamin 

Gambar 13. menjelaskan bahwa pedagang 

menengah laki-laki sebanyak 16 orang atau 100%. 

Pedagang menengah perempuan menentukan jumlah 

kualiatas pekerjaan yang dihasilkan. Pedagang laki-laki 

lebih sering kontak fisik secara langsung dengan 

mengantar ayam ketempat konsumen dan menyimpan 

barang daganggannya apabila tidak habis pada hari itu 

sehingga akan lebih efisien karena tidak mengunakan 

tenaga kerja lebih banyak. Berbeda dengan pedagang 

perempuan mereka sering kali mengunakan jasa tenaga 

kerja laki-laki untuk melakukan kontak fisik secara 

langsung, sehingga akan menambah biaya untuk 

menyewa pekerja dari pada kontak fisik secara langsung. 

4.2.5 Profil Pedagang Kecil 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pedagang 

kecil atau pengecer di Kecamatan Kepung berjumlah 22 

orang dengan memiliki konsumen yang berbeda-beda. 

100% 

 laki-laki
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Pedagang kecil merupakan lembaga akhir dari 

penyaluran pemasaran ayam pedaging ke konsumen, 

pedagang kecil menjual ayam ke konsumen dengan cara 

bentuk berat hidup ayam pedaging perkilogram.  

Pedagang kecil dalam pembelian ayam dari 

pedagang besar atau pedagang menengah melakukan 

pembelian tidak begitu banyak untuk menghindari 

kerugian apabila ayam mengalami penyusutan berat 

badan, dengan jumlah pembelian sebanyak 115.500/kg. 

Pedagang kecil menjual ke konsumen dengan cara 

mengantar ketempat konsumen, apabila dalam 1 sampai 

2 hari hari  ayam tidak habis pedagang kecil akan 

memotong ayam pedaging tersebut untuk dijual dalam 

bentuk karkas untuk mengurangi resiko penyusutan dan 

kematian. Umumnya pedagang kecil dalam pemasarnya 

istrinya menjual ayam yang sudah dipotong dengan 

bentuk karkas. Karakteristik pedagang kecil umumnya 

menggambarkan dari segi tingkat kemampuan masing-

masing pedagang kecil. Karakteristik pedagang kecil 

dapat diperoleh dengan melihat dari latar belakang 

pedagang kecil tersebut. Karakteristik yang perlu diamati 

meliputi usia, tingkat pendidikan akhir, lama usaha dan 

jenis kelamin dan jumlah ayam yang dipasarkan setiap 

harinya adanya pedagan kecil sangat membatasi jumlah 

ayam yang dipasarkan minimnya konsumen yang tidak 

begitu banyak. 
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4.2.5.1 Karakteristik Responden Pedagang Kecil 

Berdasarkan Usia 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan 

tingkat usia responden pedagang kecil di Kecamatan 

Kepung memiliki perbedaan usia. Usia merupakan tolak 

ukur seseorang dapat dikatakan produktif dan belum 

produktif sehingga usia sangat berpengaruh terhadapat 

kualitas kerja yang hasilkan.  

 
Gambar 14. Karakteristik pedagang kecil berdasarkan 

usia 

 Gambar 14. menjelaskan bahwa  yaitu usia 21-30 

tahun berjumlah 7 orang  atau sebesar 30,38%, usia 31-

40 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 56,42%, usia 

40-50 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 13,02%. 

Usia adalah salah satu faktor pendukung untuk 

mengembangkan usahanya usia produktif udalah usia 

yang berumur  41-50 tahun pada usia tersebut memiliki 

pengalaman yang sudah cukup  dalam pengambilan 

sebuah keputusan akan sangat matang. Adanya masa 

30.38% 

56.42% 

13.02% 

usia 21-30 tahun

usia 31-40 tahun

usia 41-50 tahun
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produktif seseorang akan memiliki inovasi untuk 

meningkatkan usahanya dan usia tersebut masih memiliki 

tenaga cukup sehingga akan dapat menjalani aktifitasnya 

tanpa harus mencari pekerja. Usia 1-20 tahun merupakan 

usia masa sekolah yang dikatakan belum produktif 

karena rendahnya pengalaman dan tingginya emosi yang 

dimiliki seseorang sehingga masih dikatakan masa 

sekolah. 

4.2.5.2  Karakteristik Pedagang Kecil  

Berdasarkan Lama Usaha 

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan 

lama usaha responden di Kecamatan Kepung 

menunjukan bahwa lama usaha pedagang kecil 

berpengaruh terhadapat banyaknya konsumen dan 

banyaknya yang jumlah yang di keluarkan per hari oleh 

pedagang  kecil.  

 
Gambar 15. Karakteristik pedagang kecil berdasarkan 

lama usaha 

50% 
40.90% 

9.10% 
1-10 tahun

11-20 tahun

21-30 tahun
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 Gambar 15. menjelaskan bahwa  pedagang kecil 

berdasarkan lama usaha 1-10 tahun sebanyak 11 orang 

atau 50%, lama usaha  11-20 tahun   sebanyak 9 orang 

atau 40,90%,  lama usaha  21-30 tahun sebanyak 2 orang 

atau 9,10%. Karakteristik lama usaha dapat dilihat dari, 

semakin lama usaha yang ditekuninya maka semakin 

banyak konsumen dalam pemasaranya adanya banyaknya 

pengalaman yang sudah dimilikinya untuk mencari 

konsumen dari segi lokasi. Usaha yang belum lama 

masih perlu belajar dalam mengenali pasar dan 

menambah pengalaman dalam bidang pemasaran 

sehingga akan lebih mudah dalam mengenali harga pasar 

dan informasi pasar. 

4.2.5.3  Karakteristik Pedagang Kecil 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

 Pendidikan merupakan adalah salah satu faktor 

pendukung untuk proses seseorang akan dibekali sebuah 

pengetahuan sebelum masuk dalam sebuah dunia kerja. 

Pendidikan responden pedagang kecil di Kecamatan 

Kepung memiliki perbedaan dari tingkat SD, SMP, 

SMA.  
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Gambar 16. Karakteristik pedagang kecil berdasarkan  

pendidikam akhir 

Gambar 16. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan 

responden di Kecamatan Kepung menunjukan  

pendidikan tingkat akhir  SD sebanyak 3 orang atau 

13,73%, pendidikan tingkat akhir SMP sebanyak 13 

orang atau 59%, pendidikan tingkat akhir SMA  

sebanyak  6 orang atau sebanyak 27,27%. Pendidikan 

tingkat tinggi merupakan salah satu bentuk bekal 

kemampuan untuk mengembangkan usahanya nanti, 

semakin tinggi pengetahuan seseorang dan pengalaman 

seseorang maka akan memberikan inovasi yang bersifat 

membangun sehingga dapat meningkatkan usahanya dan 

semakin kreatif dalam melakukan pemasaran, hal ini 

sesuai dengan pendapat Lusi (2011) menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan sebagai sarana mendapatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan 

dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang 

13.73% 

59% 

27.27% SD

SMP

SMA



112 

bermutu tinggi. Tinggi tingkat pendidikan seseorang akan 

semakin mudah dia dipercayai oleh orang, karena adanya 

sebuah pengalaman yang sudah didapat dari pendidikan 

yang telah ditempuh orang tersebut. Rendah tingkat 

pendidikan seseorang maka akan semakin sulit 

memahami sesuatu dan kurang kreatif. 

4.2.5.4  Karakteristik Pedagang Kecil  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pedagang 

kecil dalam pemasaran ayam  pedaging memiliki 

perbedaan jenis yaitu jenis kelamin pedagang rata-rata 

adalah kaum laki-laki, namun ada juga pedagang kecil 

perempuan yang berkecimpung dalam pekerjaan dalam 

pemasaran ayam pedaging. Pedagang kecil berjenis 

kelamin laki-laki dalam pemasaran ayam pedaging cukup 

banyak, karena kaum laki-laki sering kali kontak fisik 

langsung dengan ayam, sehingga tidak terlalu banyak 

mengunakan tenaga kerja dalam proses pemasaranya. 

Jenis kelamin laki-laki juga memiliki cukup tenaga kuat 

hal tersebut akan memperlancar proses pemasaran ayam 

pedaging. 
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Gambar 17. Karakteristik pedagang kecil  berdasarkan 

jenis kelamin 

Gambar 17. menjelaskan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa responden pedagang kecil 

dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang  atau 

9,09%, pedagang kecil dengan jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 20 orang atau 90,90%. Pedagang kecil 

perempuan lebih banyak mengunakan tenaga kerja laki-

laki dalam proses pemasaran ayam tersebut. Pedagang 

kecil perempuan tidak terlalu sering melakukan kontak 

fisik, pedagang kecil perempuan lebih banyak 

mengunakan tenaga kerja laki-laki sehingga pedagang 

perempuan sangat memanfaatkan tenaga kerja yang 

dipakainya.  

4.2.6  Profil Konsumen  

 Konsumen adalah merupakan akhir dari proses 

pemasaran yang terakhir. Beberapa jenis konsumen 

dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli 

90.90% 

9.09% laki-laki

perempuan
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untuk dijual lagi dan konsumen yang membeli untuk 

dioleh sebagai konsumsi. Konsumen yang membeli untuk 

dijual kembali adalah konsumen yang memiliki industri 

pengolahan rumah makan atau dalam Kota atau 

konsumen yang memiliki rumah makan industri 

pengolahan di Desa. Konsumen membeli ayam pedaging 

dalam bentuk ayam hidup untuk diolah lalu dijual dalam 

bentuk pangan. Konsumen yang membeli untuk diolah 

adalah konsumen rumah tangga yang membeli ketempat 

kepedagang besar, pedagang menengah dan pedagang 

kecil yang nantinya diolah digunakan sebagai konsumsi 

setiap harinya. Jumlah responden konsumen dari 

penelitian ini adalah  23 orang konsumen terdiri dari 

konsumen laki-laki dan perempuan yang berlokasi di 

Kabupaten Kediri. Karakteristik responden konsumen 

diperoleh dari usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir 

konsumen dan pendapatan konsumen. Hasil penelitian di 

Kecamatan Kepung menunjukan konsumen dalam 

pembelian pedagang memiliki  industri pengolahan  atau 

rumah makan yang setiap harinya memerlukan ayam 

untuk dijual dalam bentuk makanan jadi setelah diolah. 

Persepsi konsumen tidak membeli ayam dalam bentuk 

ayam sudah dipotong di karenakan cukup tingginya harga 

beli ayam pedaging dalam bentuk karkas 

perkilogramnya, sehingga konsumen  beralih membeli 

dalam bentuk ayam yang  masih hidup untuk dipotong 

konsumen, hal tersebut bertujuan dapat meningkatkan 

pendapatan hasil penjualan makanan konsumen, hal ini 
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sesuai dengan pendapat Jonathan (2011) menjelaskan 

bahwa untuk memberikan tingkat kepuasan terhadap 

pelangan sebaiknya mencakup hal sebagai berikut; 1) 

Prioritas pelangan; 2) Tingkat toleransi pelangan; 3) 

Kinerja perusahaan; 4) kinerja perusahaan dihubungkan 

dengan prioritas pelangan; 5) Kinerja perusahaan 

dihubungankan dengan pesaing  dan prioritas perbaikan. 

4.2.6.1  Karakteristik Konsumen  Berdasarkan 

Usia 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa usia 

konsumen merupakan faktor pendukung dalam 

menjalankan keinginan konsumen. Usia yang produktif 

akan menghasilkan suatu hal yang diinginkan konsumen 

sehingga konsumen dapat meningkatkan usaha yang 

dimilikinya. 

berdasarkan usia 

 Gambar 18. menejelaskan bahwa konsumen 

dalam pemasaranya ayam pedaging memiliki usia yang 

17.46% 

56.43% 

26.04% 

usia 21-30 tahun

usia 31-40 tahun

usia 41-50 tahun

 
                       Gambar 18. Karakteristik konsumen 
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berbeda yaitu dengan usia 21-30 tahun sebanyak 4 orang  

atau sebanyak 17,46%, konsumen dengan usia 31-40 

tahun sebanyak  5 orang atau 56,43%, konsumen dengan 

usia 41-50 tahun sebanyak 6 orang atau  26,04%. Usia 

merupakan indikator untuk menentukan bahwa seseorang 

sudah dapat dikatakan  produktif. Usia 31-50 tahun 

merupakan  usia yang sudah katakan produktif,  pada 

usia tersebut sudah cukup pengalaman, memiliki tingkat 

emosi yang rendah, sehingga dalam proses pembelian 

konsumen mempu memilih barang yang berkualitas dan 

berani saling tawar menawar dalam pembelianya. Usia 

belum produktif adalah umur 1-20 tahun yang merupakan 

masa-masa sekolah adanya  kurangnya pengalaman dan 

tingginya emosi yang dimilikinya, sehingga dalam 

pembelianya konsumen sering kali ragu melakukan 

pembelian ayam pedaging dan  masih malu dalam 

melakukan tawar menawar terhadap  penjual. 

4.2.6.2 Karakteristik Konsumen  Berdasarkan 

Pendidikan 

 Pendidikan adalah salah satu yang mempengaruhi 

pola fikir seseorang. Tinggi  tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin luas pemikiranya dan semakin 

banyak pengetahuanya. 
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          Gambar 19. Karakteristik konsumen berdasarkan  

tingkat pendidikan akhir 

 Gambar 19. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan konsumen berdasarkan pendidikan tingkat 

akhir SMP 3 orang atau 13,02%, pendidikan  akhir  

tingkat SMA 15 orang atau 65,10%, pendidikan tingkat  

akhir PT  sebanyak 5 orang atau 21,7%. Tinggi tingkat 

pendidikan kosumen akan lebih banyak pengetahua dan 

pengalaman yang didapat dari tingkat pendidikan 

konsumen yang nantinya dapat mengembangkan 

usahanya. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan 

dapat  berpengaruh terhadap kurangnya pengalaman 

seseorang dan rendahnya kinerja seseorang, karena 

semakin rendah pendidikan seseorang maka orang 

tersebut sulit untuk memahami apa yang dilakukan dan 

hanya melihat berdasarkan pengalaman sehingga engan 

untuk menerima informasi dari orang lain yang 

memberitahu hal yang baru yang dapat meningkatkan 

usahanya. 

13.02% 

65.10% 

21.70% 
SD

SMP

SMA
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4.2.6.3  Karakteristik Konsumen Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

   Konsumen dalam pemasaran ayam pedaging di 

Kecamatan Kepung memiliki jenis kelamin yang 

berbeda-beda yaitu konsumen kaum laki-laki dan 

konsumen kaum perempuan yang memiliki pekerjaan 

yang sama. 

 
Gambar 20. Karakteristik konsumen berdasarkan jenis 

kelamin 

 Gambar 20. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan jumlah konsumen  perempuan sebanyak 19 

atau 82,46%, konsumen jenis kelamin laki-laki sebanyak 

4 orang atau 17,36%. Konsumen adalah akhir dari proses 

pemasaran ayam pedaging. Konsumen berfungsi sebagai 

pembeli dari lembaga akhir. Hasil penelitian menujukan 

konsumen perempuan lebih banyak melakukan 

pembelian ayam pedaging kepedagang dari pada 

konsumen laki-laki. Konsumen perempuan memiliki 

waktu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, 

82.46% 

17.36% 

laki-laki

perempuan
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sehingga dalam pembelian seperti bahan pangan 

dilakukan oleh perempuan. Konsumen perempuan lebih 

sering melakukan tawar-menawar harga ayam 

kepedagang, karena untuk mengurangi harga jual 

pedagang dan konsumen perempuan lebih teliti dalam 

melakukan pembelian bahan pangan. Konsumen laki-laki 

lebih sedikit karena lebih sering diluar rumah untuk 

bekerja sehingga kurang waktu untuk melakukan 

pembelian ayam dan konsumen laki-laki tidak terlalu 

suka dengan proses tawar penawaran  karena memiliki 

tingkat emosi yang tinggi dari pada perempuan. Rata-rata 

konsumen laki-laki membantu dalam proses pemotongan 

ayam untuk diolah  dari hasil pembelianya. 

4.2.6.4 Karakteristik Konsumen Berdasarkan 

Pendapatan Per Bulan 

 Pendapatan merupakan keuntungan yang didapat 

dari sebuah penjualan  hasil jasanya. Adanya sebuah 

pendapatan karena bentuk yang dibayarkan oleh 

seseorang karena sebuah jasa yang diberikan. 

Keuntungan konsumen diaterima dari hasil penjulan 

makanan jadi setiap harinya dengan penjualan memiliki 

harga yang bervariasi 
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         Gambar 21. Karakteristik konsumen berdasarkan  

pendapatan per bulan 

   Gambar 21. menjelaskan bahwaa hasil penelitian 

di Kecamatan Kepung menunjukan bahwa pendapatan 

konsumen dari hasil penjulan olahan makanan jadi, 

memiliki perbedaan dipengaruhi jumlah produksi olahan 

makanan yang dijual, harga penjualan dan jumlah 

konsumen dengan  persentase tertinggi adalah 52,17% 

atau memiliki mayoritas pendapatan  konsumen sebesar 

>. Rp.2.000.000 per bulan. Tingkat pendapatan seseorang 

dipengaruhi oleh faktor kebutuhan, semakin tinggi 

tingkat pembelian maka semakin tinggi pendapat 

seseorang karena semakin berkembang, hal ini sesuai 

pendapat. Luthvi (2011) mengemukakan bahwa tingkat 

kepuasan konsumen akan diikuti oleh pembelian ulang 

yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi 

produsen. Apabila nilai yang dirasakan konsumen 

semakin tinggi, maka akan menciptakan kepuasan 

konsumen yang maksimal sehingga konsumen akan 

13.05% 

52.17% 

34.78% 
Rp.1.500.00-2.000.000

Rp.2.000.000-2.500.000

Rp.2.500.000-3.000.000
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merasa nyaman dalam membeli kembali, sedangkan 

tingkat tidak kepuasan konsumen dapat terlihat tidak 

kembalinya melakukan pembelian karena suatu produk 

yang telah dibelinya tidak sesui dengan yang 

diharapkanya pendapat diatas diperkuat oleh. Kotler 

(2001) dalam Jonathan (2011) mengemukakan bahwa 

konsumen melakukan pembelian barang karena adanya 

sebuah kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kebutuhan 

adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan 

sehingga akan timbul rasa ingin memiliki. Keinginan 

adalah sebuah bentuk dari kebutuhan manusia yang 

terbentuk dari budaya disekitar tersebut dan kepribadian 

seseorang tersebut. Permintaan adalah salah satu satu 

keinginan yang  yang didukung oleh daya beli sehingga 

keinginan tersebut menjadi permintaan.  

4.3  Pemasaran Ayam Pedaging 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

ayam pedaging yang dijual dalam pasar memiliki berat 

yang berbeda disetiap peternak plasma di Kecamatan 

Kepung Kabupaten Kediri. Rata rata berat ayam 

pedaging diatas 1.7 kg dan berat 2 kg. Peternak plasma 

tidak dapat memberikan harga atau menjual hasil 

produksi peternak plasma terhadap pedagang besar atau 

pedagang menengah, karena adanya sebuah kontrak oleh 

pihak perusahaan peternak inti pola kemitraan, sehingga 

setiap kali peternak plasma panen maka ayam hasil 

panenannya diambil oleh pihak perusahaan inti pola 
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kemitraan. Peternak plasma diberikan harga tersendiri 

terhadap harga setiap kg ayam pedaging harga tersebut 

sesui dengan ukuran berat ayam. Apabila berat ayam 

semakin kecil dibawah <2 kg maka memiliki harga lebih 

tinggi, sedagkan berat lebih dari >2 kg maka harga ayam 

tersebut lebih murah sehingga memiliki selisih harga. 

Penentuan harga pasar dilakukan oleh pihak inti 

kemitraan yang dilakukan oleh marketing. Sistem 

pemasaran dilakukan dengan cara menjual kepedagang 

besar, pedagang menengah, pedagang kecil, konsumen. 

Puspitawati dan Wardhani (2013) menjelaskan bahwa 

pemasaran merupakan suatu proses menyampaikan 

barang dari produsen kepada konsumen melalui saluran 

tertentu dan aktifitas-aktifitasnya yang sesuai dengan 

barang tersebut. Sasaran akhir setiap usaha dalam bidang 

pemasaran adalah untuk memuaskan kebutuhan pembeli 

dan penjual. 

 Sistem pemasaran perusahaan inti peternakan 

pola kemitraan melewati beberapa lembaga yaitu 

pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil, 

pemasaran tersebut membutuhkan biaya untuk sampai 

ditangan konsumen yang nantinya memiliki harga yang 

berbeda lebih mahal. Harga dipeternak plasma bisa lebih 

rendah dari harga jual perusahaan dan bisa lebih tinggi, 

karena harga dipeternak plasma merupakan harga 

kontrak yang sudah diberikan oleh perusahaan 

kepeternak plasma. Harga pasar yang tinggi saat 

penjualan dilembaga akhir disebabkan adanya proses 



123 

pemasaran yang melewati beberapa jalur, sehingga ayam 

akan mengalami kenaikan harga dalam setiap lembaga 

pemasaran. Proses pemasaran tersebut mengeluarkan 

biaya seperti biaya transportasi, biaya telephon dan biaya 

pekerja, hal ini sesuai pendapat (Lamb, H  and McDniel 

(2001). menjelaskan bahwa sasaran dari semua jenis 

aktifitas saluran pemasaran adalah untuk memfasilitasi 

pertukaran yang saling memuaskan diantara pihak-pihak 

yang sudah terlibat didalam pemasaran tersebut. Aktifitas 

pemasaran tersebut meliputi penyusunan konsep 

pemasaran, penentuan harga jual, promosi dan distribusi 

atas sejumlah ide, produk dan jasa. Bilson (2003) 

menambahkan bahwa pemasaran merupakan salah satu 

pihak yang lebih aktif dalam mengaktualisasi pertukaran 

yaitu mencari prospek yang dapat dilibatkan dalam 

pertukaran tersebut. Pemasaran sering kali tergantung 

pada harga pasar sehingga lembaga pemasar tidak bisa 

menentukan harga pasar untuk menjaga konsumenya 

tidak lari pada konsumen lain, pendapat diatas diperkuat 

pernyataan Kotler and Amstrong (2001) menjelaskan 

bahwa pemasaran merupakan salah satu cara untuk 

mengerakkan barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen, mereka memecahkan kesenjangan utama 

seperti waktu, tempat, pemilik yang memisahkan barang 

dan jasa dari mereka yang ingin mengunakanya sehingga 

akan terjadi adanya pertukaran antara produsen dan 

konsumen. 
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4.4  Lembaga  dan Fungsi Pemasaran Ayam Pedaging 

 Lembaga adalah salah satu oraganisi yang ingin 

menjual hasil produksinya sehingga terjadi pemasaran. 

Pemasaran merupakan salah satu upaya menyalurkan 

hasil produksi peternak plasma ke konsumen, sehingga 

dalam proses pemasaran sering kali melibatkan beberapa 

lembaga-lembaga pemasar yang berbeda. Lembaga 

pemasaran yang berperan sebagai jalur pemasaran 

perusahaan peternakan pola kemitraan  yaitu pedagang 

besar, pedagang menengah, pedagang kecil, konsumen. 

Adanya lembaga pemasaran dapat membantu proses 

pendistribusiaan, sehingga  peternak plasma dapat 

menyalurkan hasil produksinya dengan tepat. Pemasaran 

sangat membantu dalam sebuah usaha peternakan pola 

kemitraan ayam pedaging, dapat membantu perusahaan 

pola kemitraan untuk menyalurkan hasil produksinya 

dengan menjual ayam pedaging, yang nantinya peternak 

plasma akan mendapatkan keuntungan dari hasil 

penjualan diperusahaan inti. Fungsi pemasaran 

merupakan pertukaran atau penjualan yang nantinya 

diharapkan akan dapat menguntungkan setiap lembaga 

yang berperan, hal ini sesuai dengan pendapat Sampurno 

(2009) menjelaskan bahwa pemasaran memiliki fungsi 

sebagai pertukaran dalam kegiatan perekonomian yang 

membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai 

ekonomi tersebut membantu menentukan harga barang 

atau jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai 

tersebut adalah produksi, pemasaran dan konsumsi. 
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Pemasaran menjadi salah satu jalur penghubung antara 

kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan pemasaran, 

aktifitas pertukaran merupakan hal sentral. Pertukaran 

merupakan kegiatan pemasaran perseorangan atau sebuah 

lembaga  yang berusaha menawarkan sejumlah barang 

atau jasa dengan sejumlah nilai bermacam kelompok 

sosial untuk memenuhi sebuah kebutuhan konsumen. 

Pemasaran sebagai kegiatan manusia untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran 

secara berlangsung. Proses pemasaran yang sering 

dijumpai dari sebuah pasar tradisonal dan pasar moderen 

dipasar tersebut terjadi intraksi pertukaran berbagai 

lembaga pemasar. Fungsi pemasaran setiap lembaga 

dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Pelaksanaan fungsi lembaga pemasaran 

produsen sampai konsumen  akhir 
Fungsi Pemasaran Produsen/ 

Peternak 

Plasma 

Peternak Inti 

Plasma 

Pedagang 

Besar 

Pedagang 

Menengah 

Pedagang 

Kecil 

PERTUKARAN       

Pembelian  * * * * 

Penjualan * * * * * 

FISIK      

Penyimpanan * * * * * 

Pengangkutan * * * * * 

Transportasi  *     

Grading *     

FASILITAS      

Harga Pasar * * * * * 

Informasi Pasar * * * * * 

Penangung 

Resiko 

* * * * * 
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4.4.1 Lembaga dan Fungsi Pemasaran Peternak 

Plasma  

 Lembaga peternak plasma merupakan sebagai 

peternak (produsen) atau peternak plasma yang menjual 

hasil produksinya berupa ayam pedaging kepada 

perusahaan inti peternak pola kemitraan. Hasil pembelian 

tersebut dijual lagi oleh pihak inti perusahaan peternak 

kemitraan untuk menyalurkan hasil pembelianya, agar 

usaha yang dimilikinya tetap bisa bertahan dan berjalan. 

Peternak plasma tidak dapat menjual ayam hasil 

produksinya kepedagang lain atau pihak lain adanya 

sebuah harga kontrak bahwa hasil produksi peternak 

plasma harus dijual kepihak inti perusahaan sesuai 

dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati 

sebelumnya. Peternak plasma menjual hasil produksinya 

berupa ayam pedaging dengan harga Rp.15.894,-/kg 

berat  hidup ayam. Harga tersebut didapat dari hasil 

setelah peternak dirata-rata. Fungsi pemasaran peternak 

plasma adalah menjual hasil produksinya keperusahaan 

inti kemitraan dan menjalankan perintah apa yang 

disarankan oleh pihak inti perusahaan pola kemitraan 

sehingga peternak plasma maupun perusahaan inti 

kemitraan dapat saling menguntungkan. 

 

4.4.2  Lembaga Dan Fungsi Pemasaran Perusahaan 

Inti Pola Kemitraan 

Lembaga perusahaan inti pola kemitraan adalah 

yang membeli ayam pedaging hasil dari produksi 
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peternak plasma (produsen), untuk dijual lagi hasil 

pembelianya. Perusahan inti kemitran menjual hasil 

pembelinya kepedagang besar  dengan cara menghubungi 

pedagang besar untuk menawarkan hasil produksinya 

bahwasanya peternakanya sudah waktu panen dengan 

cara menghubungi via telephon sehingga akan terjadi 

kesepakatan harga. Perusahaan peternak inti plasma 

menjual hasil pembelianya dengan harga Rp.16.000,-/kg 

harga tersebut harga pasar per Oktober sampai November 

2014 kepedagang besar. Proses pembayaran dilakukan 

dengan cara cash tidak  boleh terhutang apabila proses 

pembayaran sudah selesai maka pedagang besar 

menyerahkan nomer plat mobil yang mengangkut ayam 

tersebut esoknya ayam sudah siap untuk diambil. Fungsi 

dari perusahaan inti kemitraan adalah membeli hasil 

produksi peternak plasma dan  menawarkan hasil 

produksinya dengan cara mengikuti harga pasar, 

sehingga akan terjadi pertukaran atau penjual yang 

nantinya dapat menguntungkan setiap lembaga yang 

berperan.  

Perusahaan inti pola kemitraan sebagian 

mengambil ayam pedaging hasil pembelian dari peternak 

plasma untuk dijual daerah lainya apabila didaerah yang 

dekat dengan peternak memiliki banyak stock ayam 

pedaging, sehingga akan dapat mempenggaruhi harga 

ayam pedaging, perusahaan inti kemitraan akan  menjual 

hasil pembelian kedaerah yang membutuhkan ayam 

pedaging. Apabil pedagang besar membutuhkan ayam 
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dalam jumlah banyak dan peternak kemitraan belum 

waktu panen maka pihak marketing tidak menghubungi, 

pedagang besar akan membeli dipeternakan pola 

kemitraan lainya dengan cara pedagang besar 

menghubungi perusahaan inti kemitraan atau mendatangi 

kerumah peternak plasma secara langsung. Fungsi 

pemasaran dari perusahaan inti kemitraan adalah 

menawarkan ,menjual dan memberikan informasi harga 

pasar ayam pedaging kepedagang besar, pedagang 

menengah, pedagang kecil dan konsumen. Pemasaran 

yang berada di Kecamatan Kepung hal ini sesuai dengan 

pendapat Bilson (2003) mejelaskan salah satu fungsi 

pemasaran adalah bekerja dengan pasar untuk 

mengaktualisasi potensi pertukaran dengan maksud 

memuaskan kebutuhan dan keinginana konsumen. 

Adapun tujuan dari pemasaran adalah; 1) 

Memaksimalkan kualitas produk yang di pasarkan; 2) 

Memaksimalkan kepuasan konsumen. 

4.4.3 Lembaga dan Fungsi Pemasaran Pedagang 

Besar 

 Pedagang besar merupakan salah satu lembaga 

yang merupakan sebagai (pengepul) proses pemasaran 

atau penjualan ayam pedaging hasil pembeliannya dari 

produsen dalam bentuk berat hidup ayam per kilogram. 

Pedagang besar sangat penting dalam pemasaran ayam 

pedaging, karena pedagang besar yang pertama kali 

menyalurkan hasil pembelian ayam pedaging dalam 
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bentuk hidup dengan jumlah yang banyak. Pedagang 

besar juga mengikuti harga pasar sehingga pedagang 

besar tidak bisa menentukan harga pribadi agar menjaga 

konsumennya tidak pindah ketempat pedagang lain. 

 Fungsi pedagang besar (pengepul) adalah sebagai 

pedagang perantara dan  menyalurkan hasil produksi 

perusahaan peternakan pola kemitraan. Pedagang besar 

membeli ayam pedaging dalam bentuk berat hidup 

dengan harga Rp.16.000,-/kg dari perusahaan peternak 

inti plasma dengan cara mengambil ke kandang peternak 

plasma. Pedagang besar menjual kepedagang menengah, 

pedagang kecil dan kelembaga lainya yang 

membutuhkan ayam pedaging seperti rumah pemotongan 

ayam (RPA) dengan harga Rp.16.500,-/kg berat hidup 

ayam pedaging. Pedagang besar mengambil dari peternak 

plasma (produsen) dengan mengunakan angkutan pribadi 

dan dibantu oleh para pekerjanya. Jumlah pembelian 

ayam pedaging oleh pedagang besar sebanyak 483.000,-

/kg dalam 1 bulan. Adapun fungsi penjualan yang 

dilakukan oleh pedagang besar dengan menjual pada 

pedagang menengah, pedagang kecil, rumah potong 

ayam (RPA) dan konsumen yang berada diarea pedagang 

besar dan diluar daerah pedagang besar tersebut. 

Pedagang besar memiliki konsumen atau pembeli yang 

tetap, sehingga cukup untuk memudahkan pedagang 

besar untuk setiap kali bertransaksi melakukan 

pemasaran dengan menjual mengantar ayam ketempat 
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pedagang menengah 25-30 ekor ayam pedaging dalam 

sehari dengan mengunakan angkutan pribadi. 

 Pedagang besar melakukan fungsi fisik yaitu  

melakukan penyimpanan dan pengangkutan. Fungsi 

penyimpanan digunakan apabila dalam penjulan ayam 

tidak habis pada waktu itu maka pedagang besar 

menyimpan ayam tersebut pada sebuah gudang dan 

kandang ayam. Bertujuan untuk mengurangi kerugian 

pedagang akibat penurunan berat ayam tersebut, sehingga 

pedagang menyimpan ayam tersebut ditempat yang sesui 

agar berat ayam pedaging tersebut tidak turun banyak 

yang dapat merugikan pedagang besar, dalam proses 

penyimpanan ayam tersebut pedagang juga memberikan 

makan dan minum hal ini untuk mencegah kematian dan 

penurunan berat ayam. Saat esok harinya pedagang besar 

mulai memasarkan ayamnya lagi yang tersisa dihari 

kemarin. Fungsi pengangkutan adalah salah satu cara 

untuk mengambil ayam pedaging dalam jumlah yang 

banyak sehingga akan lebih efisien. Proses pengangkutan 

pedagang besar sering kali mengunakan truck dan pic up. 

Pengangkutan dilakukan pada malam hari untuk 

menghindari penyusutan berat badan dan mengurangi 

resiko kematian karena strees saat proses pengangkutan 

dilakukan pada malam hari. Bertujuan untuk 

memudahkan pedagang besar agar esok paginya dan 

sorenya ayam tersebut sudah siap untuk di pasarkan. 

Pemasaran yang dilakukan oleh pedagang besar 

membutuhkan tenaga kerja, transportasi, biaya telfon dan 
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biaya makan pekerja. Fungsi pemasaran pedagang 

menangah adalah memberikan harga jual sesuai pasar, 

memberikan fasilitas mengantar ketempat  konsumen, 

menangung resiko. 

4.4.4 Lembaga dan Fungsi Pemasaran Pedagang 

Menengah 

Pedagang menengah merupakan lembaga yang 

memiliki peran sebagai perantara atau menyalurkan hasil 

pembeliannya dari pedagang besar kepedagang kecil dan 

konsumen. Pedagang menengah dalam pembelianya 

dipedagang besar tidak begitu banyak sehingga dalam 

satu hari dapat menghabiskan hasil pembelian dengan 

cara memasarkan  menjual ke konsumen. 

 Fungsi pemasaran pedagang menengah adalah 

menyalurkan ayam pedaging agar lebih cepat sampai ke 

konsumen, menangung resiko, memberikan fasilitas, 

mengikuti harga pasar. Proses pemasaran pedagang 

menengah melalui pedagang kecil dan konsumen yang 

membutuhkan. Pedagang menengah membelian ayam 

dari pedagang besar dalam berat hidup dengan harga 

Rp.16.500,-/kg. Pedagang menengah menjual 

kepedagang kecil dengan harga Rp.17.500,-/kg dalam 

berat hidup ayam,  dengan cara pemasaran mengantar 

ketempat pedagang kecil dengan mengunakan kendaraan 

pribadi sperti pic up yang dibantu oleh para pekerjanya. 

Pedagang menengah dalam pembelian dan pemasaran 

ayam pedaging melakukan kontak fisik secara langsung 
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dengan melakukan penyimpanan dan pengangkutan 

kepedagang kecil. Penyimpanan dapat diartikan 

merupakan salah satu cara agar mengurangi penyusutan 

berat ayam pedaging hal tersebut bertujuan untuk 

mengurangi kerugian pedagang menengah akibat 

penyusutan berat ayam yang akan dipasarkanya. 

Penyimpanan dilakukan apabila dalam satu hari ayam 

tidak habis maka pedagang menengah melakukan 

penyimpanan untuk dijual hari esoknya lagi apabila 

dalam jangka waktu tersebut masih sisa pedagang 

menengah membawa ayam pedaging ketempat rumah 

pemotongan ayam (RPA) untuk dijual dalam bentuk 

karkas kepasar disekitar Kabupaten Kediri. Penyimpanan 

dilakukan dikandang ayam dan gudang yang ukuranya 

tidak terlalu besar. Sistem pengangkutan yang dilakukan 

oleh pedagang menengah adalah dengan cara mengantar 

ayam pedaging ketempat pedagang kecil. Pemasaran 

pedagang menengah tidak hanya dalam satu Kecamatan 

tapi beberapa Kecamatan di Kebupaten Kediri, sehingga 

memudahkan pedagang menengah dalam memasarkan 

atau mendistribusikan hasil pemotongan ayam 

pedagingnya. Proses pemasaran yang dilakukan 

pedagang menengah dibantu oleh beberapa tenaga 

kerjanya bertujuan agar memudahkan proses 

pemasaranya dan mempercepat proses pemasaran ayam 

pedaging. Pemasaran pedagang menengah membutuhkan 

biaya yang mencakup biaya transportasi, biaya telepon, 

dan biaya tenaga kerja. Dunia usaha berdagang 
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tergantung terhadap Informasi pasar sangat dibutuhkan 

pedagang menengah bertujuan untuk mengetahui jumlah 

permintaan pasar dan jumlah ayam yang akan dijual 

dipasaran. 

4.4.5 Lembaga  dan Fungsi Pemasaran Pedagang 

Kecil 

Pedagang kecil adalah lembaga yang memiliki 

peran sebagai penyalur ayam pedaging kelembaga-

lembaga akhir yang merupakan konsumen. Pedagang 

kecil membeli ayam dari pedagang besar dan pedagang 

menengah dalam bentuk  berat hidup ayam perkilogram. 

Proses penjualan pedagang kecil disetiap Kabupaten 

Kediri dalam bentuk berat hidup ayam. Proses 

pendistribusian pedagang kecil dilakukan dengan cara 

mengantar ketempat konsumen dengan mengunakan 

sepeda motor pribadi, dengan mengunakan kranjang yang 

terbuat dari  kayu yang berisikan  20-30 ekor ayam 

pedaging. 

Fungsi pedagang kecil adalah sebagai lembaga 

penyalur ayam pedaging ke konsumen, penangung 

resiko, fasilitas, mengikuti harga pasar. Pedagang kecil 

membeli ayam dari pedagang menengah dengan harga 

Rp.17.500,-/kg dalam berat hidup ayam untuk dijual 

kembali. Pedagang kecil membeli ayam tidak dalam 

jumlah banyak dengan jumlah sebanyak 115.500,-/kg 

dalam berat hidup ayam pedaging, diasumsikan dalam 

pembelian 1 bulan. Pedagang kecil menjual kepada 
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konsumen dengan harga Rp.18.900,-/kg dalam bentuk 

berat ayam hidup ayam. Proses pemasaran pedagang 

kecil memasarkan ayam hasil pembelianya dengan cara 

menjual ketempat industri pengolahan atau rumah makan 

dan masyarakat yang membutuhkan. Pedagang kecil 

memiliki konsumen yang berbeda-beda dalam proses 

pemasaranya sehingga cukup mempermudah dalam 

mendistribusikanya kelembaga-lembaga  dan konsumen. 

Pendistribusianya dengan cara pedagang kecil mengantar 

ketempat konsumen. Pedagang kecil menjual ayam hasil 

pembelianya ke konsumen dengan harga Rp.18.900,-/kg. 

Proses pemasaran pedagang kecil membutuhkan cukup 

biaya pemasaran mencakup biaya seperti biaya 

transportasi, biaya telepon, dan tenaga kerja, sehingga 

harga tidak sama pada pembelian pertama. Informasi 

pasar sangat di butuhkan pedagang kecil untuk 

meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh ketidak 

sesuaian antara jumlah ayam pedaging yang ditawarkan 

dengan permintaan konsumen. 

4.4.6 Lembaga dan Fungsi Konsumen 

 Konsumen merupakan salah satu lembaga akhir 

proses akhir dari sebuah pemasaran ayam pedaging. 

Peran konsumen dalam pemasaran ayam pedaging adalah 

sebagai pembeli barang yang sudah distribusikan setiap 

lembaga penyalur. Konsumen  membeli ayam dalam 

bentuk berat hidup ayam pedaging. Shinta (2011) 

menjelaskan bahwa prilaku konsumen dalam pembelian 
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sebuah barang yang diminatinya merupakan adanya; 1) 

Faktor motivasi dari keluarga dan kebutuhan; 2) Adanya 

faktor lingkungan tersebut memiliki kebutuhan apa yang 

diperlukan, sehingga konsumen akan melakukan 

pertukaran atau pembelian suatu barang yang di 

yakininya 

 Fungsi konsumen adalah sebagai pembeli dari 

setiap lembaga yang berperan dalam pemasaran dan 

sebagai penikmat barang yang sudah dibeli. Adanya 

sebuah pembelian yang dilakukan oleh konsumen 

merupakan adanya kebutuhan dan adanya keinginan 

untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Proses 

pembelian konsumen sering kali memilih barang, 

bertujuan agar konsumen mendapat barang yang 

berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pembelian ayam pedaging 

dari lembaga pemasar seperti pedagang sesui dengan 

kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen tersebut 

terbagi menjadi dua yaitu konsumen membeli untuk 

dijual lagi dan konsumen membeli untuk digunakan 

secara pribadi. Rata-rata konsumen membeli ayam untuk 

dijual lagi tapi dalam bentuk olahan pangan, sehingga 

dalam satu hari konsumen tersebut cukup banyak 

membutuhkan ayam, tergantung skala usaha rumah 

makan yang dimilikinya dan ramai tidaknya usahanya 

yang dimilikinya. Besar usaha rumah makan yang 

dimiliki konsumen maka semakin banyak membutuhkan 

ayam yang digunakan sebagai bahan mentah diolah 
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menjadi bahan pangan, sedangkan konsumen rumah 

tangga membutuhkan ayam untuk digunakan untuk di 

konsumsi pribadi. 

4.5   Saluran Pemasaran 

 Saluran pemasaran merupakan sebuah jalur 

proses pemasaran yang terdapat beberapa saluran 

pemasaran berbeda yang artinya berbeda dalam pola 

pemasaran dan lembaga yang digunakan dalam setiap 

saluran pemasaran tersebut.  Perbedaan tersebut dapat 

dilihat dari segi harga setiap pedagang dan panjangnya 

rantai setiap pemasaran. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa di Kecamatan Kepung terdapat 3 saluran 

pemasaran yaitu saluran pemasaran pola I, saluran 

pemasaran pola II, saluran pola pemasaran III. Ketiga 

pola saluran pemasaran tersebut memiliki arti bahwa pola 

pemasaran yang ada dalam pemasaran ayam pedaging di 

Kecamatan Kepung memiliki tingkat harga yang berbeda 

dari setiap jalur pemasaran tersebut. Perbedaan ketiga 

saluran pemasaran tersebut juga dapat dilihat dari tingkat 

efisiensi dari setiap lembaga karena panjang pendeknya 

saluran pemasaran menentukan tingkat efisiensi, hal ini 

sesui dengan pendapat Eni (2010) menjelaskan bahwa 

semakin panjang saluran pemasaran cabai merah maka 

akan bisa tidak efisien karena tingginya harga cabai 

merah pada tingkat konsumen. Nilai efisiensi tersebut 

dapat dilihat dari share harga ditingkat petani dan margin 

setiap lembaga. Semakin pendek saluran pemasaran 

maka akan lebih efisien karena tidak begitu banyak 
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melibatkan lembaga pemasar, sehingga harga ditingkat 

konsumen tidak terlalu tinggi. Saluran ketiga pola saluran 

pemasaran di Kecamatan Kepung  dapat  dilihat pada 

gambar 22. 

 
Gambar 22. Saluran Pemasaran Ayam Pedaging Di 

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa saluran 

pemasaran ayam pedaging di Kecamatan Kepung 

memiliki 3 mata rantai saluran  pemasaran. Pemasaran 

ayam pedaging dipasarkan ke beberapa Kabupaten Kediri 

yang terdiri dari Kecamatan Pare, Kecamatan Badas, 

Kecamatan Kandangan, Kecamatan Gurah, Kecamatan 

Pelemahan dan Kecamatan Plosokalaten. Adapun saluran 

pemasaran di Kecamatan Kepung pola ke I adalah terdiri 

dari peternak plasma (produsen),  perusahaan inti 

kemitraan, pedagang besar (pengepul) pedagang 

menengah, pedagang kecil sampai konsumen industri 
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pengolahan. Banyaknya lembaga yang digunakan dalam 

pamasaran ayam pedaging saat ayam jatuh pada tangan 

konsumen memiliki harga yang lebih tinggi, maka akan 

lebih mahal dari harga jual perusahaan inti ke pasar. 

Saluran pemasaran pola ke II adalah terdiri dari peternak 

plsama (produsen), perusahaan inti kemitraan, pedagang 

besar, pedagang menengah, konsumen industri 

pengolahan. Saluran pemasaran pola ke III adalah 

peternak plasma (produsen), perusahaan inti kemitraan, 

pedagang besar (pengepul), pedagang kecil konsumen 

industri pengolahan. Saluran pemasaran pola ke III lebih 

rendah pengeluaran biaya dan penjualan ayam pedaging. 

Seluran pola ke III dapat di katakan saluran pendek tidak 

melibatkan banyak lembaga. Saluran pemasaran yang 

terdapat di Kecamatan Kepung memiliki sejumlah rute 

dalam pemasaranya, hal sesuai dengan pendapat 

Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa saluran 

pemasaran akan memberikan gambaran tentang rute atau 

jalur perjalanan suatu produk. Saluran pemasaran 

merupakan saluran distribusi yang terdiri dari 

seperangkat pedagang yang melakukan semua kegiatan 

(fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dari 

produsen ke konsumen. Fungsi saluran pemasaran ini 

sangat penting, khususnya untuk melihat tingkat harga 

masing-masing lembaga pemasaran. 

 Perusahaan inti peternak pola kemitraan 

memasarkan hasil pembelian ayam pedaging dari 

peternak plasma dengan mengunakan jalur pemasaran 



139 

melalui pedagang besar, pedagang kecil, pedagang 

menengah. Perusahaan inti kemitraan menjual hasil 

produksinya dengan harga Rp.16.000,-/kg harga tersebut 

harga per Oktober sampai November 2014. Harga 

tersebut merupakan harga jual kepedagang besar yang 

berada di Kabupaten Kediri. Pedagang besar menjual 

kembali hasil pembelian ayam dari perusahaan inti 

kemitraan dengan harga Rp.16.500,-/kg dalam bentuk 

berat hidup ayam. Pedagang besar melakukan pembelian 

ayam pedaging  dengan jumlah 483.000,-/kg dalam 

bentuk berat hidup ayam. Pedagang menengah membeli 

ayam pedaging dengan harga Rp.16.500,-/kg dalam 

bentuk berat hidup ayam dengan jumlah 227.000,-/kg. 

Pedagang menengah menjual lagi kepedagang kecil 

dengan harga Rp.17.500,-/kg dengan diantarkan 

ketempat pedagang kecil dengan mengunakan kendaraan 

pribadi. Pedagang kecil membeli ayam pedaging pada 

pedagang besar dan pedagang menengah dengan jumlah 

115.500,-/kg dengan harga Rp.17.500,-/kg dalam bentuk 

berat hidup ayam. Pedagang kecil menjual ayam  ke 

konsumen  dengan harga Rp.18.900,-/kg dalam bentuk  

berat hidup ayam proses pembelian tersebut ini 

diasumsikan dalam waktu jangka 1 bulan. 

4.5.1  Saluran Pemasaran Pola I 

Saluran pemasaran pola I di Kecamatan Kepung 

adalah pola saluran panjang pada pola saluran pemasaran 

I ini melibatkan cukup banyak lembaga pemasaran 
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sehingga pola pemasaran ini sering kali disebut dengan 

pola saluran panjang. 

 

 

 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses 

pemasaran pola I di Kecamatan Kepung dimulai dari 

peternak plasma menjual dengan harga sebesar 

Rp.15.894,-/kg keperusahaan inti pola kemitraan, harga 

tersebut didapat dari peternak plasma setelah rata-rata. 

Pedagang besar membeli ayam pedaging dari perusahaan 

inti kemitraan  dengan cara saling menawar harga. 

Pembelian dalam bentuk berat hidup ayam dengan harga 

Rp.16.000,-/kg dengan jumlah 483.000,-/kg. Pedagang 

besar menjual hasil pembelian ayamnya dengan harga 

Rp.16.500,-/kg dalm bentuk berat hidup  ayam 

kepedagang menengah. Pedagang menengah membeli 

ayam pedaging dari pedagang besar dengan harga sebesar 

Rp.16.500,-/kg dengan jumlah 227.000,-/kg dalam berat 

hidup ayam pedaging untuk dijual lagi. Pedagang 

menengah menjual hasil pembelianya dari pedagang 

besar dengan haraga Rp.17.500,-/kg dalam bentuk berat 

hidup ayam kepedagang kecil. Pedagang kecil membeli 

dari pedagang menengah dengan harga Rp.17.500,-/kg 

dengan jumlah 115.500,-/kg dalam berat hidup ayam 

Peternak kemitraan (produsen)  Perusahaan Inti 

Plasma Pedagang Besar (pengepul)Pedagang 

Menengah (Perantara) Pedagang Kecil (Pengecer) 

Konsumen Industri Pengolahan 
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pedaging. Pedagang kecil menjual lagi ayamnya ke 

konsumen industri pengolahan dengan harga  Rp.18.900,-

/kg dalam bentuk berat hidup ayam pedaging. Saluran 

pola pemasaran I memiliki margin pemasaran sebesar 

Rp.2.900,-/kg hasil pembalian ini diasumsikan dalam 

jangka waktu satu bulan, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui biaya pengeluaran peternak dan pedagang 

pemasaran setelah penerimaan dikurangi dengan biaya-

biaya yang telah di keluarkan peternak plasma dan 

lembaga-lembaga pemasaran, hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Anindita (2004) menjelaskan bahwa seluruh 

komponen margin pemasaran ditampilkan sebagai biaya 

pemasaran dan keuntungan bersih didapat. Keuntungan 

bersih didapat dari perbedaan antara margin pemasaran 

dan biaya pemasaran. Keuntungan bersih mencerminkan 

pembayaran atas semua resiko, manajemen dan modal 

yang dimasukkan dalam memindahkan produk dari satu 

tingkat pasar ketingkat pasar yang lain sehingga akan 

membutuhkan pengeluaran cukup biaya untuk sampai 

pada konsumen industri pengolahan, pendapat diatas 

diperkuat Kotler (2002) menjelaskan bahwa pemasaran 

sebagai kunci kesejahteraan semakin panjang saluran 

pemasaram akan membutuhkan cukup banyak lembaga, 

informasi pasar yang tidak jelas, transportasi dari lokasi 

panen ke konsumen, hal inilah yang terkadang 

menyebabkan banyak peternak menjadi tidak antusias 

dalam melakukan penjualan. Beberapa konsep pemasaran 

yakni merupakan pencapaian sasaran suatu organisasi 
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tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan 

sebuah pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang 

didambakan itu lebih efektif dan efisien ketimpang 

pesaing, hal ini sesuai dengan saluran pola I, karena 

saluran pola I mengunakan cukup banyak lembaga 

pemasar yang akan membuat harga akan semakin tinggi 

bila barang sampai pada tangan konsumen, karena setiap 

masing-masing lembaga pemasar mengeluarkan biaya 

untuk pembelian dan memerlukan biaya pemasaran 

dibutuhkan dalam proses pemasaran. 

 

Gambar 23. Proses Saluran Pendistribusian Ayam 

Pedaging Pola I Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri 
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4.5.2 Saluran Pemasaran Pola II 

 Saluran pemasaran pola II merupakan saluran 

pemasaran saluran pemasaran yang melibatkan tiga 

lembaga pemasar mulai dari produsen hingga konsumen 

industri pengolahan. Saluran pemasaran pola II ini sering 

disebut saluran distribusi sedang yang meliputi : 

 

 

 

Saluran pola II menunjukan proses pemasaran 

dimulai dari peternak plasma menjual hasil produksinya 

keperusahaan inti pola kemitraan dengan harga 

Rp.15.894,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam pedaging. 

Perusahaan inti kemitraan menjual ayam kepedagang 

besar dengan harga sebesar Rp.16.000,-/kg dengan  

bentuk berat hidup ayam, harga tersebut harga per 

Oktober sampai November 2014. Pedagang besar 

menjual kepedagang menengah dengan harga sebesar 

Rp.16.500,-/kg  dalam bentuk berat hidup ayam pedaging 

dengan jumlah pembelian 277.000,-/kg. Pedagang 

menengah membeli kepedagang besar dengan harga 

Rp.16.500,-/kg. Pedagang menengah menjual hasil 

pembelianya ketempat  konsumen industri pengolahan 

dengan harga Rp.17.700,-/kg dalam bentuk berat hidup 

ayam pedaging. Proses pendistirbusian pedagang 

menengah ke konsumen dengan cara menjual ayam 

Peternak (Produsen) Perusahaan Inti Kemitraan  

Pedagang Besar (Pengepul)  Pedagang Menengah 

(Perantara)    Konsumen Industri Pengolahan. 
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ketempat rumah makan industri pengolahan dan 

masyarakat yang membutuhkan diseluruh Kabupaten 

Kediri maupun diluar Kota Kediri. Saluran pemasaran ini 

merupakan saluran distribusi tidak begitu panjang yang 

hanya melibatkan tiga lembaga perantara untuk sampai 

ketangan konsumen. Adanya pembelian dari konsumen 

industri pengolahan makanan merupakan kebutuhan 

sehingga konsumen cenderung membeli yang dibutuhkan 

dalam pembalian jumlah yang banyak atau sedikit. 

Margin pemasaran dari saluran pola II ini adalah sebesar 

Rp.1.700,-/kg 

 

Gambar 24. Proses Saluran Pendistribusian Ayam 

Pedaging  Pola  II Di Kecamatan  Kepung  

Kabupaten Kediri 
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4.5.3  Saluran Pemasaran Pola III 

 Pola saluran pemasaran ke  III di Kecamatan 

Kepung dapat dikatakan pola saluran pemasaran pendek 

hanya mengunakan tiga lembaga pemasar dalam 

pemasaranya.  

 

 

 

 Saluran pola III menunjukan bahwa peternak 

plasma (produsen) menjual hasil produksinya 

keperusahaan inti plasma dengan harga Rp.15.894,-/kg 

dalam bentuk berat hidup ayam pedaging. Perusahaan  

inti pola kemitraan menjual ayam hasil pembelianya 

dengan harga Rp.16.000,-/kg dalam bentuk berat hidup 

ayam, harga tersebut merupakan harga pasar per Oktober 

sampai November 2014. Pedagang besar membeli ayam 

dengan jumlah pembelian sebanyak 483.000,-/kg. 

Pedagang besar menjual ayam pedaging tersebut kepada 

pedagang kecil dengan harga Rp.16.400,-/kg. Pedagang 

kecil membeli dengan harga Rp.16.400,-/kg dari 

pedagang  besar dengan jumlah 115.500,-/kg dalam 

bentuk berat hidup ayam pedaging. Pedagang kecil 

menjual lagi dengan harga Rp.17.400,-/kg ke konsumen 

industri pengolahan dengan bentuk berat hidup ayam. 

Proses pemasaran pedagang kecil dengan cara menjual 

kerumah makan dan masyarakat yang membutuhkan 

dengan diantar mengunakan sepeda motor pribadi. 

Peternak Plasma (Produsen) Perusahaan Inti 

Kemitraan Pedagang Besar 

 (Pengepul)  Pedagang Kecil  Konsumen Industri 
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Saluran pemasaran pola III merupakan saluran 

pemasaran yang melibatkan 3 lembaga mulai dari 

perusahaan peternak ini pola kemitraan hingga 

konsumen. Saluran pola III merupakan saluran pendek 

yang tidak begitu banyak melibatkan lembaga-lembaga 

saat proses pemasaranya. Margin pemasaran salurang 

pola III adalah sebesar Rp.1.400,-/kg saluran pemasaran 

ini merupakan saluran pemasaran yang paling pendek 

hanya melibatkan peternak, perusahaan kemitraan 

pedagang besar dan pedagang kecil. Kotler (2002) dalam 

Soekartawi (2002) menjelaskan bahwa semakin pendek 

saluran pemasaran yang digunakan dalam setiap 

pemasaran maka akan lebih efisien karena margin yang 

didapat pada saat sampai ketangan konsumen tidak 

terlalu tinggi dan biaya pemasaran yang cukup rendah. 

Berbeda dengan mengunakan saluran pemasaran penjang 

semakin banyak mengunakan lembaga pemasar dalam 

pemasaran maka akan semakin tidak efisien sehingga 

margin  pada saat mencapai konsumen akan tinggi. 

Pendapat diatas sesuai dengan setiap pola saluran yang 

berada di Kecamatan Kepung semakin banyak lembaga 

yang digunakan saat proses pemasaran maka akan 

semakin tinggi margin bila sampai di konsumen 



147 

 

Gambar 25. Proses Saluran Pendistribusian Ayam 

pedaging Pola  III Di Kecamatan Kepung  Kabupaten 

Kediri 

4.6  Biaya Dan Pendapatan Masing-Masing Lembaga  
       Pemasaran 

 Usaha dalam bidang peternakan dan bidang 

pemasaran merupakan usaha yang memerlukan biaya 

yang cukup tinggi dalam pengeluaranya dalam setiap 

bulanya. Usaha ayam pedaging  juga membutuhkan biaya 

yang cukup besar dimulai dari ayam mulai DOC sampai 

ayam siap panen. Biaya produksinya yang besar sehingga 

dalam penjualanan panennya peternak plasma kemitraan 

memberikan  harga yang sepantasnya dari perusahaan inti 

kemitraan sesui dengan harga jual sesuai kontrak setiap 

perusahaan inti kemitraan, sehingga peternak plasma 

dapat mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 
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ayam tersebut. Pendapatan peternak plasma juga dari 

bonus yang diberikan peternak plasma dari perusahaan 

inti pola kemitraan apabila harga pasar lebih tinggi dari 

harga pembelian perusahaan dan bonus apabila peternak 

plasma dapat mengelola peternakanya sesuai dengan 

sesuai harapan perusahaan inti. Pendapatan didapat dari 

pengurangan jumlah penerimaan peternak plasma 

dikurangi dengan jumlah biaya yang di keluarkan 

peternak plasma untuk biaya produksi. Perusahaan 

kemitraan tersebut menjual ayam pedaging hasil 

pembelian dari peternak plasma untuk dijual dipasar yang 

mekanisme penjualanya melewati pedagang besar serta 

lembaga-lembaga penyalur lainya. Pendapatan pedagang 

besar, pedagang menengah, pedagang kecil didapat dari 

penerimaaan pedagang besar tersebut dikurangi dengan 

biaya total pengeluaran pembelian ayam  dan biaya 

pemasaraan, sehingga akan mendapat pendapatan. 

4.6.1 Biaya Dan Pendapatan Produsen (Peternak 

           plasma) 

 Biaya yang dikeluarkan peternak atau produsen 

terbagi menjadi dua yaitu biaya tetap (fix cost) dan biaya 

tidak tetap (variable cost). Biaya tetap meliputi sewa 

tanah, tempat minum, tempat pakan, ember, pemanas, 

timbangan, keranjang, pajak pendapatan sedangkan biaya 

tidak tetap peternak adalah biaya pembelian pakan, 

pembelian DOC dan biaya vaksinasi dan biaya listrik.  
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 Penetapan harga merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan dalam sebuah dunia usaha 

peternakan harga ditentukan dalam sebuah pasar. 

Semakin  rendah harga yang ditentukan pasar maka 

perusahaan inti peternak akan merugi, sedangkan 

semakin tinggi harga yang ditentukan pasar maka 

semakin tinggi untuk perusahaan inti pola kemitraan 

dalam penjualanya sehingga akan mendapatkan 

keuntungan. Total biaya yang dikeluarkan dan total biaya 

penerimaan yang diterima maka akan diketahui bahwa 

peternak plasma tidak merugi atau masih untung. 

Peternak pola kemitraan dalam proses pemeliharaan 

mulai dari DOC menghabiskan biaya rata-rata 

Rp.15.444,49,-/kg dalam satu periode yang meliputi 

biaya produksi yaitu biaya tetap yang meliputi 

penyusutan kandang, penyusutan gudang, penyusutan 

tempat pakan, penyustan drum dan penyusutan plastic. 

Biaya tidak tetap peternak plasma kemitraan yaitu 

meliputi biaya pembelian DOC, biaya pembelian pakan, 

obat-obatan dan lain-lain. Peternak plasma kemitraan 

menerima penerimaan dari bonus yang diberikan 

perusahaan dan penerimaan dari harga penjualan ayam 

yaitu sebesar Rp.15.894,-/kg dalam bentuk berat hidup 

ayam pedaging. Hasil penerimaan peternak plasma 

dikurangi total biaya produksi peternak plasma maka 

akan menjadi pendapatan peternak plasma. Rasyaf (2000) 

menjelaskan bahwa biaya produksi adalah biaya yang di 

keluarkan oleh  peternak yang digunakan untuk menutupi 
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kebutuhan pada saat proses pemeliharaan ayam 

berlangsung sampai ayam siap panen. Biaya produksi 

merupakan biaya yang di keluarkan peternak setiap hari 

dapat di katagorikan yaitu untuk biaya pakan dan minum, 

biaya listrik dan biaya obat-obatan serta kebutuhan 

lainya. 

 Rata-rata pendapatan peternak pola kemitraan 

sebesar Rp.449,67,-/kg dalam penjualan berat hidup 

ayam pedaging. Besarnya biaya tetap dan tidak tetap 

maka peternak plasma hanya mendapat keuntungan 

cukup sedikit dari hasil penjualan ayam  perkilogramnya.  

Biaya pemasaran peternak plasma sebesar Rp.500,00,-/kg 

dalam berat hidup ayam dengan nilai efisiensi pemasaran 

sebesar 0,03 yang dapat dikatagorikan masih efisien 

karena nilai yang didapat dibawah nilai <1. Biaya 

pemasaran peternak plasma merupakan biaya yang 

digunakan untuk keperluan peternak plasma dalam 

mempermudah dalam mencari kebutuhan peternak 

plasma, biaya tersebut digunakan sebagai biaya Bbm 

transportasi dan biaya telephon, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kotler (2002) menjelaskan bahwa biaya 

pemasaran digunakan sebagai upaya untuk 

mempermudah  dalam proses pemasaran, sehingga 

pemasaran tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh sebuah perusahaan yang nantinya dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. Biaya produksi peternak 

plasma dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

peternak plasma menjual  menjual ayam dengan harga 

Rp.15.894,-/kg  harga tersebut didapat setelah peternak 

plasma dirata-rata. Biaya produksi peternak plasma 

sampai panen sebesar Rp.15.444,49,-/kg sehigga 

peternak hanya mendapatkan keuntungan sebesar 

Rp.449,67,-/kg dalam penjualan berat hidup ayam 

pedaging. Tingginya biaya tidak tetap seperti biaya pakan 

Rp.12.523,-/kg dan biaya DOC Rp.2.489,-/kg membuat 

pengeluaran semakin tinggi, sehingga pada saat 

penjualan ayam pedaging yang sudah didapat hanya 

menerima keuntungan yang cukup sedikit karena biaya 

tetap dan biaya tidak tetap yang cukup tinggi. 
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Tabel 3. Rata-rata biaya produksi dan penerimaan 

perkilogram berat hidup ayam pedaging 

peternak plasma 

Data Primer Diolah, 2014 

Komponen Biaya Jumlah (Rp) Persentase 

Biaya Tetap   

Peny.  Kandang 97,62           0,63 

Peny.  Tempat Pakan 7,46         0,04 

Peny.  Tempat Minum 11,75             0,07 

Peny.  Pemanas 25,75              0,16 

Peny.  Drum 1,02            0,06 

Peny.  Plastic 1,40           0,09 

Gaji Tenaga Kerja 407,04              2,63 

Biaya Tetap (TFC) 552,04             3,55 

Biaya Tidak Tetap   

Biaya Pakan 11,523           74,60 

Biaya DOC  2,489 16,11 

Biaya Lpg  351,60 2,27 

Biaya Vaksin Dan Obat  386,60 2,50 

Sekam   91,90 0,59 

Kertas Koran  5,35 0,10 

Gamping 12,52 0,08 

Listrik   27,30 0,17 

Air  5,18 0,03 

Biaya Tidak Tetap (TVC)  14.892,45 94,45 

Total Biaya (TC)  15.444,49 100 

Total Penerimaan  15.894,16  

Laba   449,67  

Biaya pemasaran  500,00  

Efisiensi pemasaran  0,03  
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4.6.2  Biaya Dan Pendapatan Pedagang Pengepul 

(Pedagang Besar) 

Pamasaran ayam pedaging begitu membutuhkan 

pedagang besar (pengepul)  yang merupakan lembaga 

penyalur paling besar dalam proses pemasaran. Pedagang 

besar memiliki konsumen yang tetap sehingga 

memudahkan dalam proses saat pemasaranya. Proses 

pemasaran pedagang besar mimiliki biaya tetap dan tidak 

tetap biaya  tetap adalah merupakan salah satu kendaraan 

yang digunakan dalam proses pemasaran, timbangan, 

keranjang besi dan tenaga kerja. Biaya tetap tersebut 

mempunyai penyusutan dalam setiap tahun/setiap 

bulanya. Biaya tidak tetap pedagang besar adalah salah 

satu pembelian ayam pada perusahaan peternak inti pola 

kemitraan, biaya transportasi, retribusi, biaya telfon. 

Besarnya jumlah yang dipasarkan oleh pedagang besar 

sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang besar. 

Semakin banyak konsumen yang dimiliki pedagang besar 

maka semakin tinggi jumlah  pengeluaran dan 

pendapatan pedagang besar. Pemasaran pedagang besar 

juga tergantung dengan jauh dekatnya lokasi konsumen 

dalam  pemasaranya. Semakin jauh tempat konsumennya 

maka semakin besar pedagang besar mengeluarkan biaya 

dalam proses pemasaran, seperti untuk biaya transportasi. 

Biaya yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran 

merupakan biaya yang mutlak harus dikeluarkan 

digunakan untuk memperlancar proses pemasaran 

pedagang besar dalam mendistribusikan ayam 
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pembelianya ke konsumen yang membutuhkan seperti 

lembaga-lembaga perantara. Rata-rata biaya pemasaran 

ayam pedaging di Kecamatan Kepung dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Pendapatan pedagang besar dalam proses 

pemasaran ditentukan dari jumlah banyaknya ayam 

pedaging yang dipasarkan setiap harinya dan ditentukan 

juga dari harga jualnya. Semakin banyak jumlah yang 

dipasarkan maka semakin tinggi pendapatan yang 

diperoleh pedagang besar. Pendapatan pedagang besar 

diperoleh dari keuntungan pemasaran ayam pada 

pedagang menengah dan pedagang kecil serta penjualan 

ketempat lembaga-lembaga lainya yang membutuhkan 

ayam, yang didapat dari selisih antara hasil penjualan 

ayam pedaging dengan total biaya yang dikeluarkan. 

Keuntungan pedagang besar pola I sebesar Rp.373,86,-

/kg dalam bentuk berat hidup ayam pedaging.  

 Tabel 4. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan dalam proses pemasaran  pola I, pola II dan 

pola III  pedagang besar ayam pedaging di Kecamatan 

Kepung biaya terbesar adalah biaya tetap dan tidak tetap. 

Pedagang besar pola I menunjukan  biaya tidak tetap 

yaitu pembelian ayam sebesar Rp.16.000,-/kg dalam 

bentuk berat hidup ayam dan bbm transportasi Rp.37,19,-

/kg sedangkan biaya tetap pedagang besar yang paling 

tinggi adalah tenaga kerja Rp.79,49,/kg Pedagang besar 

pola II menunjukan  biaya tidak tetap yang paling tinggi 

adalah pembelian ayam dalam bentuk berat hidup ayam 
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sebesar Rp.16.000,-/kg, bbm transportasi Rp.55,00,-kg 

sedangkan biaya tetap tertinggi adalah tenaga kerja 

Rp.87,03,-/kg. Pedagang besar pola III menunjukan biaya 

terbesar yang dikeluarkan adalah pembelian ayam 

pedaging Rp.16.000,-/kg, bbm transportasi Rp.33,33,-/kg 

sedangkan biaya tetap  yang dikeluarkan pedagang besar 

adalah untuk tenaga kerja sebesar Rp.80,00,-kg Proses 

pemasaran pedagang besar membutuhkan tenaga kerja, 

bbm transportasi. Pengambilan ayam pedaging ke lokasi 

peternak plasma yang dilakukan oleh pedagang besar dan 

pemasaranya yang dilakukan secara langsung oleh 

pedagang besar, sehingga akan meningkatkan 

pengeluaran pedagang besar dalam pemasaran saat 

berlangsungnya proses penyaluran ayam ketempat 

pedagang menengah dan pedagang kecil yang akan 

menyebabkan pedagang besar akan mengeluarkan biaya 

cukup tinggi. 

 Pedagang besar pola ke I menunjukan biaya 

pemasaran  sebesar Rp. 126,1,-/kg dalam bentuk berat 

hidup ayam pedaging dengan nilai efisiensi pemasaran 

sebesar 0,01. Biaya pemasaran pedagang besar pola ke II 

sebesar Rp.154,49,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam 

dengan nilai efisiensi pemasaran sebesar 0,01. Biaya 

pemasaran pedagang besar pola ke III sebesar 

Rp.122,09,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam dengan 

nilai efisiensi pemasaran 0,01. Ketiga saluran pemasaran 

pedagang besar di Kecamatan Kepung dapat 

dikatagorikan efisien, nilai efisiensi pemasaran  dibawah 
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nilai <1, hal ini sesuai dengan pendapat. Soekartawi 

(2002) dalam Lusi (2012) menjelaskan bahwa besarnya 

biaya pemasaran berbeda satu dengan lembaga lain, hal 

ini disebabkan oleh efektifitas pemasaran yang berlaku. 

lembaga pemasaran terjadi karena perbedaan kreatifitas 

lembaga pemasaran dalam melakukan promosi dan 

tujuan usaha serta kepandaian memuaskan konsumen. 

Margin pemasaran ialah selisih antara harga yang harus 

dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen. 

Margin pemasaran diperlukan untuk menutup biaya 

pemasaran dan untuk memperoleh laba yang di 

rencanakan. 

Keuntungan pedagang besar pola II sebesar Rp. 

345,51,-/kg. Keuntungan pedagang besar pola ke III 

sebesar Rp.277,91,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam 

pedaging. Keuntungan pedagang besar didapat dari 

penerimaan hasil penjualan ayam lalu dikurangi total 

biaya pemasaran. Perbedaan keuntungan disebabkan 

penjualan antara setiap pedagang besar tidak sama 

sehingga memiliki jumlah selisih. Besarnya jumlah 

keuntungan pedagang besar sangat tergantung dengan 

jumlah  pembelian dan jumlah biaya pemasaran serta 

harga yang berlaku dalam setiap harinya didalam pasar, 

jumlah yang di pasarkan setiap harinya. Jumlah 

pengeluaran biaya seperti pekerja, bbm transportasi dan 

biaya telepon. Semakin tinggi pedagang besar 

mengeluarkan biaya dalam proses pemasaranya maka 

akan sedikit keuntungan pedagang besar. 



Komponen Biaya 

 pola I 

Jumlah 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Komponen Biaya 

pola II 
Jumlah (Rp) 

Persenta

se (%) 

Komponen Biaya 

pola III 

Jumlah 

(Rp) 

Persenta

se (%) 

Biaya Tetap :   Biaya Tetap :   Biaya Tetap :   

Peny. Kendaraan 0,56 0,03 Peny. Kendaraan 6,36 0,03 Peny. Kendaraan 4,97 0,03 

Peny. Timbangan 0,02 0,02 Peny. Timbangan 0,04 0,02 Peny. Timbangan 0,01 0,01 

Peny. Keranjang 0,14 0,02 Peny. Keranjang 0,24 0,01 Peny. Keranjang 0,23 0,01 

Gaji Tenaga Kerja 79,47 0,49 Gaji Tenaga Kerja 87,03 0,53 Gaji Tenaga Kerja 80,00 0,49 

Biaya Tetap TFC 85,26 0,55 Biaya Tetap TFC 93,67 0,59 Biaya Tetap  TFC 85,21 0,54 

Biaya Tidak Tetap   Biaya Tidak Tetap   Biaya Tidak Tetap   

Pembelian Ayam 16.000,00 99,19 Pembelian Ayam 16.000,00 99,04 Pembelian Ayam 16.000,00 99,24 

BBM Transportasi 37,19 0,23 BBM Transportasi 55,00 0,34 BBM Transportasi 33,33 0,02 

Retribusi 2,12 0,02 Retribusi 2,96 0,02 Retribusi 2,22 0,01 

Telepon 1,57 0,01 Telepon 2,31 0,01 Telepon 1,33 0,01 

Biaya Tidak Tetap TVC 16.040,88 99,45 Biaya Tidak Tetap TVC 16.060,82 99,41 Biaya Tidak Tetap TVC 16.036,88 99,46 

Total Biaya TC 16.126,14 100,00 Total Biaya TC 16.154,49 100,00 Total Biaya TC 16.122,09 100,00 

Total Penerimaan 16,500,00  Total Penerimaan 16.500,00  Total Penerimaan 16.400,00  

Laba 373,86  Laba 345,51  Laba 277,91  

Biaya pemasaran 126,14  Biaya pemasaran 154,49  Biaya pemasaran 122,09  

Efisien pemasaran 0,01  Efisien pemasaran 0,01  Efisien pemasaran 0,01  

         Data Primer Diolah, 2014

        Tabel 4. Rata-rata biaya pemasaran dan penerimaan perkilogram berat hidup ayam pedaging pedagang besar 
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Biaya merupakan syarat yang mutlak yang 

dikeluarkan setiap pedagang  menengah untuk proses 

pembelian ayam pedaging, semakin mahal ayam yang 

dibeli pedagang menengah maka semakin tinggi 

pengeluaran pedagang menengah dalam proses 

pembelian dan biaya pemasaran. Pedagang menengah 

dalam proses pemasaran merupakan lembaga penyalur 

dalam pendistribusian ayam kepedagang kecil dan 

konsumen, dengan jumlah yang dipasarkan dibawah 

pedagang besar. Proses pemasaran pedagang menengah 

memiliki  biaya tetap dan biaya tidak tetap. Besarnya 

biaya tidak tetap yang dikeluarkan pedagang menengah 

di karenakan dalam proses pemasaranya pedagang 

menengah dibantu oleh beberapa orang pekerjanya dan 

saat proses pendistribusianya pedagang menengah 

membutuhkan pembelian ayam dan bbm transportasi 

agar proses pemasaranya dapat berjalan dengan sesuai 

harapan. Biaya tetap pedang menengah meliputi tenaga 

kerja, penyusutan kendaraan, penyusutan timbangan dan 

penyusutan keranjang. Proses pamasaran pedagang 

menengah dengan mengantar ketempat pedagang kecil 

dan kosumen akhir yang akan mengeluarkan biaya lebih 

tinggi dalam proses penyampaian ayam. Pedagang 

menengah rata-rata menjual hasil pembeliannya ketempat 

rumah makan dan konsumen masyarakat yang 

membutuhkan. Pedagang menengah umumnya memiliki 

4.6.3 Biaya Dan Pendapatan Pedagang Menengah 

           (Perantara) 
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konsumen tetap, sehingga mempermudah dalam proses 

pemasaran ayam pedaging dengan menjual ayam dalam 

bentuk berat hidup.  

Biaya pemasaran pedagang menengah pola I 

sebesar Rp.301,36,-/kg dalam berat hidup ayam pedaging 

dengan nilai efisiensi pemasaran 0,02.  Biaya pemasaran 

pedagang menengah pola ke II sebesar Rp. 343,21,-/kg 

dalam bentuk berat hidup ayam pedaging dengan nilai 

efisiensi pemasar 0,02. Kedua pola pedagang menengah 

di Kecamatan Kepung dapat dikatakan efisien karena 

nilai efisiensi pemasaran dibawah nilai <1 yang artinya 

pemasaran tersebut efisien dengan adanya biaya 

pemasaran yang dikeluarkan setiap pola tidak terlalu 

besar, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kristanto 

(2011) dalam Alma (2012) menjelaskan bahwa biaya 

pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh 

setiap lembaga dalam rangka memasarkan produk atau 

barang dagang, biaya tersebut timbul dari saat produk 

atau barang dagang siap dijual sampai dengan 

diterimanya hasil penjualan menjadi penerimaan oleh 

lembaga. 
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Tabel 5. Rata-rata biaya pemasaran dan penerimaan 

perkilogram berat hidup ayam pedaging 

pedagang menengah 

Komponen Biaya 

Pola I 

Jumlah 

(Rp) 

Persenta

se (%) 

Komponen Biaya 

Pola II 

Jumlah 

(Rp) 

Persen

tase 

(%) 

Biaya tetap :   Biaya tetap :   

Peny. Kendaraan 2,74 0,02 Peny. Kendaraan 2,96 0,02 

Peny. Timbangan  0,09 0,01 Peny. Timbangan  0,09 0,01 

Peny. Keranjang 0,07 0,01 Peny. Keranjang 0,07 0,01 

Gaji Tenaga Kerja 253,02 1,50 Gaji Tenaga Kerja 291,90 1,73 

Biaya Tetap (TFC) 255,92 1,54 Biaya Tetap (TFC) 295,02 1,77 

Biaya tidak tetap :   Biaya tidak tetap :   

Pembelian Ayam 16.500,00 98,20 Pembelian Ayam 16.500,00 97,96 

BBM Transportasi 38,43 0,22 BBM Transportasi 41,84 0,24 

Telepon 7,01 0,04 Telepon 6,35 0,03 

Biaya Tidak Tetap 

(TVC) 

16.545,44 98,46 Biaya Tidak Tetap 

(TVC) 

16.548,19 98,23 

Total Biaya (TC) 16.801,36 100,00 Total Biaya (TC) 16.843,21 100,0

0 

Penerimaan 17.500,00  Penerimaan 17.700,00  

Laba 698,64  Laba 856,79  

Biaya pemasaran  301,36  Biaya pemasaran  343,21  

Efisiensi 

pemasaran 

0,02  Efisiensi 

pemasaran 

0,02  

Data Primer Diolah, 2014 

Tabel 5. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan terdapat dua  pedagang menengah di 

Kecamatan Kepung yang memiliki perbedaan dalam 

penjualanya yang tergantung dengan jumlah volume 

pembelian dan jumlah yang dipasarkan setiap harinya 

dalam pemasaranya. Keuntungan pedagang menengah 

pola I sebesar Rp.689,64,-/kg berat hidup ayam pedaging. 

Biaya tidak tetap paling tinggi adalah pembelian ayam 

sebesar Rp.16.500,-/kg dan biaya bbm transportasi 

sebesar Rp.38,43,-/kg sedangkan biaya tetap pedangang 
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menengah tertinggi adalah biaya untuk tenaga kerja 

sebesar Rp.253,02,-/kg Penerimaan pedangan menengah 

pola I sebesar Rp.17.500,-/kg dalam bentuk berat hidup 

ayam. Total biaya yang  dikeluarkan oleh pedagang pola 

I sebesar Rp.16.801,36,-/kg. Keuntungan pedagang 

menengah pola ke II sebesar Rp.856,79,-/kg dalam 

bentuk berat hidup ayam. Biaya tidak tetap pedangang 

menengah adalah pembelian ayam pedaging sebesar 

Rp.16.500,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam dan biaya 

Bbm transportasi Rp.41,84,-/kg, sedangkan pengeluaran 

biaya tetap tertinggi adalah untuk biaya  tenaga kerja 

Rp.291,90,-/kg penerimaan pedagang pola II sebesar 

Rp.17.700,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam pedaging, 

sedangkan total biaya pemasaran sebesar Rp.16.843,21,-

/kg. Keuntugan pedagang menengah didapatkan dari 

jumlah total penerimaan dikurangi semua total biaya 

pemasaran yang dikeluarkan pedagang menengah. Harga 

pasar mempengaruhi pendapatan pedagang menengah, 

semakin murah harga yang dijual maka semakin kecil 

pendapatan pedagang menengah karena pedagang 

menengah mengikuti harga pasar setiap waktu yang bisa 

berganti harga. 

4.6.4  Biaya Dan Pendapatan Pedagang Kecil 

 Pedagang kecil merupakan suatu lembaga 

permasar yang membantu dalam proses menyalurkan 

atau mendistribusikan ayam pedaging sampai ke 

konsumen. Pedagang kecil dapat dilihat dari jumlah 
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ayam yang dipasarkan lebih sedikit, pendapatnya lebih 

sedikit, sehingga berbeda dengan pedagang besar dan 

pedagang menengah. Pedagang kecil menjual hasil 

pembelianya dari pedagang menengah dan pedagang 

besar ketempat rumah makan dan konsumen rumah 

tangga yang membutuhkan dengan cara mengantar ayam 

ketempat konsumen. Apabila ayam   yang akan dijual 

masih sisa maka pedagang kecil akan memotong ayam 

tersebut untuk mengurangi resiko kerugian karena 

kematian, penyusutan berat hidup ayam. Pedagang kecil 

akan menjual dalam bentuk karkas dipasar yang 

dilakukan oleh istrinya. Biaya adalah merupakan syarat 

yang mutlak yang harus dikeluarkan oleh setiap lembaga 

pemasaran, biaya dikeluarkan oleh pedagang kecil untuk 

membeli ayam pedaging secara langsung tanpa adanya 

perantara. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh 

pedagang kecil adanya jumlah pengambilan ayam cukup 

tinggi dan tempat pemasaran yang cukup jauh yang akan 

mengeluarkan biaya lebih tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 



163 

Tabel 6. Rata-rata biaya pemasaran dan penerimaan 

perkilogram berat hidup ayam pedaging 

pedagang kecil  

Komponen Biaya 

Pola I 

Jumlah 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Komponen Biaya 

Pola III 

Jumlah 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

Biaya Tetap   Biaya Tetap   

Peny. Kendaraan 5,54 0,03 Peny. Kendaraan 5,44 0,03 

Peny. Keranjang 0,51 0,01 Peny. Keranjang 0,51 0,01 

Peny. Timbangan 0,11 0,01 Peny. Timbangan 0,14 0,01 

Gaji Tenaga 

Kerja 

300,00 1,67 Gaji Tenaga 

Kerja 

171,81 1,03 

Biaya Tetap 

(TFC) 

306,16 1,72 Biaya Tetap 

(TFC) 

177,9 1,08 

Biaya Tidak 

Tetap 

  Biaya Tidak 

Tetap 

  

Pembelian Ayam 17.500,00 97,84 Pembelian Ayam 16.400,00 98,52 

Bbm Transportasi 59,83 0,33 Bbm Transportasi 47,81 0,29 

Biaya Telepon 20,16 0,11 Biaya Telepon 19,63 0,11 

Biaya Tidak 

Tetap (TVC) 

17.579,99 98,28 Biaya Tidak 

Tetap (TVC) 

16.467,44 98,92 

Total Biaya (TC) 17.886,15 100,00 Total Biaya 

(TC) 

16.645,34 100,00 

Penerimaan 18.800,00  Penerimaan 17.400,00  

Laba 913,85  Laba 754,66  

Biaya 

pemasaran  

386,15  Biaya 

pemasaran  

245,34  

Efisiensi 

pemasaran 

0,02  Efisiensi 

pemasaran 

0,01  

Data Primer Diolah, 2014 

 Tabel 6. menjelaskan bahwa hasil penelitian 

menunjukan terdapat dua pola pedagang kecil dalam 

pemasaran yang memiliki perbedaan sebagai berikut. 

Proses  pemasaran pedagang kecil memiliki biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Pedagang kecil pola I  dalam 

pemasaranya biaya tidak tetap tertinggi adalah  

pembelian ayam pedaging sebesar Rp.17.500,-/kg dalam 

bentuk berat hidup ayam dan biaya bbm transportasi 
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sebesar Rp.59,83,-/kg sedangkan biaya tetap tertinggi 

pedagang kecil adalah biaya tenaga kerja sebesar 

Rp.300,00,-/kg.Total biaya pemasaran pedagang kecil 

sebesar Rp.17.886,15,-/kg dalam bentuk berat hidup 

ayam. Keuntungan pedagang kecil  pola I adalah sebesar 

Rp. 913,85,-/kg berat hidup ayam pedaging, keuntungan 

pedagang kecil didapat dari penerimaan pedagang kecil 

dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan pedagang 

kecil. Pedagang kecil pemasaran pola ke III menunjukan 

pengeluaran tertinggi adalah biaya tidak tetap yaitu 

pembelian ayam pedaging sebesar Rp.16.400,-/kg dalam 

bentuk berat hidup ayam dan biaya bbm transportasi 

sebesar Rp.47,81,-/kg sedangkan untuk biaya tetap 

pedagang kecil tertinggi adalah untuk biaya tenaga kerja 

sebesar Rp.171,81,-/kg Keuntungan pedagang kecil pola 

III adalah sebesar Rp.754,66,-/kg dalam bentuk berat 

hidup ayam, keuntungan di dapat dari penerimaan 

pedagang kecil sebesar Rp.17.400,-/kg dikurangi total 

biaya  yang dikeluarkan pedagang kecil saat proses 

pemasaran yaitu sebesar Rp.16.645,34,-/kg sehingga 

selisih yang didapat menjadi pendapatan pedagang kecil. 

Biaya  pemasaran pedagang kecil pola ke I 

menunjukan sebesar Rp.386,15,-/kg dalam berat hidup 

ayam pedaging. Biaya pemasaran tersebut dari biaya 

yang di keluarkan oleh pedagang kecil untuk biaya 

transportasi, biaya telepon dan biaya tidak tetap, dengan 

nilai efisiensi pemasaran sebesar 0,02. Biaya pemasaran 

pedagang kecil pola ke III sebesar Rp.245,34,-/kg dalam 
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bentuk berat hidup ayam dengan nilai efisiensi 

pemasaran sebesar 0,01. Kedua pola pedagang kecil I dan 

pola pedagang kecil III dapat dikatagorikan sudah efisien 

karena nilai yang didapat dibawah nilai <1 dengan 

jumlah biaya yang dikeluarkan saat proses pemasaran 

tidak terlalu tinggi sehingga pendapatan pedagang kecil 

akan semakin besar dengan adanya biaya pemasaran 

yang di keluarkan tidak terlalu besar, biaya pemasaran 

setiap lembaga tersebut sesuai dengan pendapat. Shinta 

(2011) menjelaskan biaya pemasaran diperlukan 

digunakan sebagai keperluaan biaya trnsportasi, biaya 

sortir, biaya pengemasan dan biaya tenaga kerja sehingga 

akan mempermudah dalam peroses pemasaran dan dapat 

memberikan kepuasan bagi konsumen. 

4.7 Margin Pemasaran 

Hasil penelitian menunjukan bahwa margin 

pemasaran yang didapat setiap lembaga pemasar di 

Kecamatan Kepung merupakan selisih harga jual yang 

diberikan oleh setiap lembaga dan selisih harga ditingkat 

konsumen, sehingga akan menjadi sebuah keuntungan 

setiap lembaga, hal ini sesui dengan pernyataan yang 

diberikan. Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa margin 

yaitu harga beli konsumen dikurangi harga jual peternak 

atau produsen. Margin pemasaran dapat mencerminkan 

efisiensi pemasaran, namun harus dilihat pula distribusi 

keuntungan maupun biaya yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 
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pemasaran. Perubahan margin pemasaran dipengaruhi 

oleh biaya pemasaran, tingkat keuntungan, jumlah 

permintaan, penawaran harga dan struktur, perilaku, 

penampilan pasar hal ini diperkuat oleh pernyataan 

(Puspitawati dan Wardhani, 2013). menjelaskan bahwa 

besar kecilnya sebuah  margin pemasaran berpengaruh 

terhadap bagian (farmer’s share) yang diterima petani. 

Semakin besar margin pemasaran semakin kecil share 

yang diterima petani, dan semakin kecil margin 

pemasaran semakin besar share yang diterima. 

4.7.1 Margin Pemasaran Pola I 

Saluran pemasaran pola I menunjukan bahwa di 

Kecamatan Kepung dalam pemasaranya meliputi 

Peternak plasma Perusahaan inti pola kemitraan 

Pedagang besar Pedagang menengah Pedagang 

kecil Konsumen  industri pengolahan. Saluran pola I 

merupakan jenis saluran pemasaran panjang. 

Tabel 7. mejelaskan bahwa harga jual ayam 

pedaging dari peternak plasma (produsen)  perusahaan 

inti kemitraan pedagang besar pedagang menengah 

 pedagang kecil  konsumen industri pengolahan. 

Penjualan ayam dari produsen sampai ketangan 

konsumen memiliki margin pemasaran sebesar 

Rp.2.900,- dengan ketentuan harga pasar yang diberikan 

oleh pihak perusahaan inti pola kemitraan menjual ayam 

kepasar yaitu sebesar Rp.16.000,-/kg dalam bentuk berat 

hidup ayam, harga tersebut adalah harga perusahaan 

menjual ayam kepasar per Oktober sampai November 
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2014 dalam bentuk berat hidup ayam pedaging. Biaya 

yang dikeluarkan untuk biaya produksi peternak plasma 

sebesar Rp.15.444,49,-/kg sehingga peternak plasma 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.449,67,-/kg dalam 

penjualan berat hidup ayam. Share harga dipeternak 

plasma sebesar 84,09%. Share keuntungan peternak 

plasma sebesar 54,60%, share biaya peternak plasma 

sebesar 79,85%, sehingga dari penerimaan penjualan 

tersebut dikurangi biaya selama produksi, peternak 

plasma mendapatkan keuntungan sebesar Rp.449,67,-/kg 

dalam bentuk berat hidup ayam. Nilai efisiensi  

pemasaran peternak plasma adalah sebesar 0,03. 

Harga ditingkat peternak plasma yaitu sebesar 

Rp.15.894,16,-/kg dalam penjualan berat hidup ayam 

pedaging, harga tersebut didapat setelah peternak plasma 

dirata-rata  yang nantinya bila peternak plasma kemitraan 

menjual atau mendapatkan harga jual dibawah sebesar 

Rp.15.894,16,-/kg dalam penjualanya keperusahaan inti 

pola kemitraan sudah efisien, sedangkan bila peternak 

plasma mendapatkan harga beli diatas sebesar 

Rp.15.894,16,-/kg akan lebih efisien, karena peternak 

plasma akan lebih mendapat keuntungan lebih besar. 

Pedagang besar pola I membeli ayam pedaging dari 

perusahaan inti peternak pola kemitraan dengan harga 

sebesar Rp.16.000,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam. 

Pedagang besar menjual hasil pembelianya kepedagang 

menengah dengan harga sebesar Rp.16.500,-/kg dalam 

berat hidup ayam pedaging, dengan keuntungan 
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pedagang sebesar Rp.373,86,-/kg berat hidup ayam. 

Share harga pedagang besar sebesar 84,66%, share 

keuntungan pedagang besar 74,77%. Share biaya yang di 

keluarkan oleh pedagang besar adalah sebesar 25,22%. 

Keuntungan pedagang besar didapat dari total 

penerimaan pedagang besar dikurangi total biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang besar. Nilai efisiensi 

pemasaran pedagang besar adalah 0,01 nilai tersebut  

dapat dikatakan masih efisien karena nilai efisiensi 

pemasaran pedagang besar dibawah nilai <1. Pedagang 

menengah pola I membeli ayam pedaging dari pedagang 

besar pola I dengan harga sebesar Rp.16.500,-/kg dalam 

bentuk berat hidup ayam. Pedagang menengah menjual 

lagi pembelianya kepedagang kecil dengan harga sebesar 

Rp.17.500,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam, dari hasil 

penjualan tersebut pedagang menengah mendapatkan 

keuntungan yaitu sebesar Rp.698,64,-/kg dalam 

penjualan berat hidup ayam pedaging. Share harga 

pedagang menengah sebesar 87,30%, share keuntungan 

pedagang menengah adalah sebesar 69,86%, share biaya 

yang di keluarkan pedagang menengah adalah sebesar 

30,13%. Nilai efisiensi pemasaran pedagang menengah 

yaitu sebesar 0,02 dapat  dikatakan nilai tersebut masih 

efisien karena nilai dibawah nilai <1. Keuntungan 

pedagang menengah didapat dari hasil penerimaan 

pedagang menengah dikurangi biaya total pengeluaran 

pedagang menengah selama proses pemasaran. Pedagang 

kecil  pola 1 membeli dari pedagang menengah dengan 
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harga Rp.17.500,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam. 

Pedagang kecil  menjual lagi hasil pembelianya dengan 

harga sebesar Rp.18.900,-/kg dalam bentuk berat hidup 

ayam ke konsumen, pedagang kecil mendapatkan 

keuntungan dari hasil pemasaranya yaitu sebesar 

Rp.1.013,85,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam. Share 

keuntungan pedagang kecil adalah sebesar 72,42%. 

Share biaya pedagang kecil adalah sebesar 27,58%. 

Proses pemasaran pedagang besar, pedagang menengah 

dan pedagang kecil membutuhkan biaya seperti biaya 

tenaga kerja, biaya transportasi, biaya telfon, biaya 

pembelian dll, penerimaan pedagang kecil dikurangi 

dengan total biaya yang dikeluarkan pedagang kecil yang 

akan menjadi keuntungan pedagang kecil. Nilai efisiensi 

pemasaran pedagang kecil adalah 0,02 dapat dikatakan 

masih efisien. Pola pemasaran I sesuai denga pendapat. 

Shinta (2011) menjelaskan bahwa saluran pemasaran 

memiliki  jumlah mata rantai yang berbeda. Adapun 

saluran pemasaran tersebut memiliki tujuan yang sama 

yaitu untuk mendistribusikan hasil produksi peternak 

plasma (produsen) dan untuk mendapatkan keuntungan 

dari hasil penjualaan hasil produksi tersebut. Saluran 

pemasaran yang digunakan dalam dunia pasar yaitu 

saluran pemasaran pola panjang, pola sedang dan pola 

pendek yang nantinya setiap lembaga-lembaga pemasar 

akan mengeluarkan biaya dalam proses pemasaran, 

pendapat tersebut di tambahkan Rasyaf (2000) 

menjelaskan bahwa besar kecilnya biaya pemasaran yang 
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di keluarkan setiap lembaga pemasar tergantung dari 

panjang pendeknya saluran pemasaran dan jauh dekatnya 

lokasi pemasaran sehingga akan berpengaruh terhadap 

harga ditingkat konsumen. Saluran pemasaran yang 

pendek belum tentu mengeluarkan biaya pemasaran yang 

sedikit karena tergantung dengan lokasi dan jumlah yang 

dipasarkan setiap kali bertransaksi, hal  ini sesuai dengan 

hasil penelitian saluran pola ke I, II dan III saluran 

pemasaran yang panjang akan membuat margin semakin 

lebih tinggi dan semakin pendek saluran pemasaran maka 

margin akan semakin rendah. 

Hasil penelitian menunjukan saluran pola ke I 

adalah saluran pola yang terpanjang dibandingkan 

dengan saluran pola ke II dan ke III karena saluran pola 

satu mengunakan banyak lembaga pemasaran yaitu 

peternak plasma, perusahaan inti kemitraan, pedagang 

besar, pedagang menengah, pedagang kecil sampai ke 

konsumen. Banyaknya lembaga-lembaga  pemasaran 

yang digunakan dalam proses pemasarannya maka 

semakin tinggi harga ditingkat konsumen. Saluran 

pemasaran pola I dapat dikatakan sudah efisien karena 

share harga yang diterima peternak plasma sebesar 

84,09%, share harga yang diterima lebih dari 40%. Share  

keuntungan sebesar 54,60% dan share biaya sebesar 

79,85%. Share harga pedagang besar sebesar 84,66%, 

share keuntungan pedagang besar sebesar 74,77%, share 

biaya pedagang besar  sebesar 25,22%. Share harga 

pedagang menengah sebesar 87,30%, share keuntungan 
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pedagang menengah sebesar 69,86%, share biaya 

pedagang menengah sebesar 30,13%. Share keuntungan 

pedagang kecil sebesar 72,42%, share biaya pedagang 

kecil sebesar 27,58%, bila dilihat dari segi share harga 

setiap lembaga cukup efisien karena share harga setiap 

lembaga cukup merata, sedangkan bila dilihat dari segi 

share keuntungan dan share biaya masing-masing 

lembaga dapat dikatakan tidak efisien karena tidak cukup 

logis untuk dikatakan efisien adanya perbedaan nilai 

yang cukup jauh. Margin yang didapat setiap lembaga 

dikatakan tidak efisien karena saluran pemasaran pola I 

yang panjang sehingga membuat margin semakin tinggi 

saat sampai ke konsumen. Nilai efisiensi pemasaran 

setiap lembaga dapat dikatakan merata yaitu peternak 

plasma 0,03, pedagang besar 0,01, pedagang menengah 

0,02 dan pedagang kecil 0,02. Nilai efisiensi pemasaran 

setiap lembaga dapat dikatakan efisien karena nilai yang 

didapat dibawah nilai <1. 
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Pemasara

n 

Persentase 

Margin (%) 

Share 

Harga  

(%) 

Share 

Keuntunga

n (%) 

Share 

Biaya 

(%) 

Efisiensi 

pemasaran 

1 Peternak        

 1.Biaya Produksi 15.444,49   84,09 54,60 79,85 0,03 

 2.Harga Peternak 15.894,16       

 3.Biaya Pemasaran 500,00       

 4. Keuntungan 449,67       

2 Harga pasar 16.000,00       

3 Pedagang Besar         

 1. Harga Beli 16.000,00 500,00 17,24 84,66 74,77 25,22 0,01 

 2.Biaya Pemasaran 126,14       

 3. Keuntungan 373,86       

 4. Harga Jual 16.500,00       

4 Pedagang Menegah        

 1. Harga Beli 16.500,00 1.000,00 34,48 87,30 69,86 30,13 0,02 

 2.Biaya   Pemasaran 301,36       

 3. Keuntungan 698,64       

 4. Harga Jual 17.500,00       

5 Pedagang kecil        

 1. Harga Beli 17.500,00 1.400,00 48,28  72,42 27,58 0,02 

 2.Biaya   Pemasaran 386,15       

 3. Keuntungan 1.013,85       

 4. Harga Jual 18.900,00       

 Margin   2.900,00 100,00     

Data Primer Diolah, 2014 

Tabel  7. Rata-rata margin pemasaran, persentase margin, farmer’s share, share    
                     keuntungan, share biaya dan efisiensi pemasaran pada lembaga                  
                     pemasaran ayam pedaging di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pola ke I. 
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4.7.2  Margin Pemasaran Pola II 

Saluran pemasaran pola II merupakan pemasaran 

saluruan sedang yang hanya melibatkan tiga lembaga 

pemasaran yaitu mulai dari Peternak plasma 

(produsen) Perusahaan inti pola kemitraan Pedagang 

besar Pedagang menengah Ponsumen akhir. Analisis 

margin pemasaran, share harga ditingkat produsen dan 

share biaya dan share keuntungan lembaga pemasaran 

ayam pedaging di Kecamatan Kepung saluran pemasaran 

pola ke II menunjukan bahwa setiap lembaga akan 

mengharapkan keuntungan dalam pemasaran tersebut, hal 

ini sesuai dengan pendapat. Stanton, et al dalam 

Mappigau dan Ri Esso (2011) menjelaskan bahwa 

pemasaran merupakan proses kegiatan menyalurkan 

produk dari produsen ke konsumen. Pemasaran 

merupakan puncak dari kegiatan ekonomi dalam 

agribisnis peternakan. Saluran pemasaran pola ke II 

membutuhkan beberapa lembaga pemasaran yang bekerja 

sebagai pedagang perantara untuk menyalurkan ayam 

pedaging sampai ke konsumen akan memiliki margin 

yang cukup besar, karena adanya pengeluaran biaya 

pemasaran oleh setiap lembaga penyalur. Keuntungan 

bersih besar kecilnya margin pemasaran berpengaruh 

terhadap bagian (farmer’s share) yang diterima petani. 

(Sudiyono, 2002). menambahkan bahwa umumnya 

bagian yang diterima petani (farmer’s share) akan lebih 

sedikit apabila jumlah pedagang perantara bertambah 

lebih panjang. Efisiensi pemasaran cenderung 
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menggunakan batasan efisiensi ekonomis yang diukur 

menggunakan pendekatan margin pemasaran dan selisih 

harga yang diterima peternak plasma  dari harga jual ke 

konsumen. Analisis perhitungan hasil analisis share 

harga, share keuntungan, share biaya dan margin 

pemasaran dijelaskan pada Tabel 8  

Tabel 8. menjelaskan bahwa peternak plasma 

(produsen) menjual ayam pedaging Perusahaan Inti 

pola KemitraanPedagang Besar  Pedagang 

menengah  Konsumen industri pengolahan, dengan 

margin pemasaran pola II sebesar Rp.1.700,- dengan 

harga jual perusahaan inti pola kemitraan sebesar 

Rp.16.000,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam harga 

tersebut merupakan harga pasar per Oktober sampai 

November 2014. Biaya produksi peternak plasma rata-

rata sebesar Rp.15.444,49,-/kg dalam bentuk berat hidup 

ayam. Peternak plasma melakukan penjualan 

keperusahaan inti plasma. Hasil pembelian tersebut 

perusahaan menjual kepedagang besar yang berada 

dalam wilayah Kabupaten Kediri dan luar Kabupaten 

Kediri. Peternak plasma mendapat keuntungan sebesar 

Rp.449,67,-/kg dari penjualan dalam bentuk berat hidup 

ayam.  
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1 Peternak        

 1.Biaya Produksi 15.444,49   89,79 56,55 76,39 0,03 

 2.Harga Peternak 15.894,16       

 3.Biaya Pemasaran 500,00       

 4. Keuntungan 449,67       

2 Harga pasar 16.000,00       

3 Pedagang Besar         

 1. Harga Beli 16.000,00 500,00 29,41 90,39 69,10 30,90 0,01 

 2.Biaya Pemasaran 154,49       

 3. Keuntungan 345,51       

 4. Harga Jual 16.500,00       

4 Pedagang Menegah        

 1. Harga Beli 16.500,00 1.200,00 70,59  75,18 28,60 0,02 

 2.Biaya   Pemasaran 343,21       

 3. Keuntungan 902,11       

 4. Harga Jual 17.700,00       

 Margin  1.700,00 100,00     

Data Primer Diolah, 2014 
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Tabel 8. Rata-rata margin pemasaran, persentase margin, farmer’s share, share                     
     keuntungan, share biaya dan efisiensi pemasaran pada lembaga pemasaran ayam                
     pedaging  di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pola ke II 
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Hasil penjualan peternak plasma mendapatka 

share harga sebesar 89,79%. Share keuntungan peternak 

plasma  sebesar 56,55%, share biaya peternak plasma 

sebesar 79,39%. Keuntungan peternak plasma di dapat 

dari penerimaan peternak plasma dikurangi total biaya 

produksi peternak plasma. Nilai efisiensi pemasaran 

peternak plasma adalah sebesar 0,03 dapat dikatakan 

efisien karena nilai efisiensi pemasaran di bawah nilai 

<1. 

Harga jual ditingkat peternak plasma sebesar 

Rp.15.894,16,-/kg kepihak perusahaan inti pola 

kemitraan dalam berat hidup ayam pedaging. Pedagang 

besar membeli ayam pedaging pada pihak perusahaan inti 

pola kemitraan dengan harga sebesar Rp.16.000,-/kg 

dalam bentuk berat hidup ayam. Pedagang besar pola 

pemasaran ke II menjual dengan harga sebesar 

Rp.16.500,-/kg kepedagang menengah dan konsumen 

yang membutuhkan. Keuntungan pedagang besar adalah 

sebesar sebesar Rp.345,51,-/kg dalam bentuk berat hidup 

ayam.  

Share harga pedagang besar sebesar 90,39%, 

share keuntungan pedagang sebesar sebesar 69,10%, 

share biaya yang di keluarkan pedagang sebesar sebesar 

30,90%. Keuntungan pedagang besar di dapat dari 

penerimaan dikurangi semua biaya yang dikeluarkan oleh 

pedagang besar. Nilai efisiensi pemasaran pedagang 

besar pola II adalah 0,01 dalam pemasaranya. Pedagang 

menengah membeli dengan harga sebesar Rp.16.500,-/kg 
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berat hidup ayam pedaging kepedagang besar pola II. 

Pedagang menengah menjual hasil pembelian ke 

konsumen dengan harga sebesar Rp.17.700,-/kg berat 

hidup ayam. Pedagang menengah mendapat keuntungan 

pemasaranya sebesar Rp.902,11,-/kg dalam berat hidup 

ayam. Pedagang menengah mendapat share keuntungan 

sebesar 75,18% dan share biaya yang di keluarkan 

pedagang menengah adalah sebesar 28,60%. Keuntungan 

pedagang menengah didapat dari penerimaan pedagang 

menengah dikurangi total biaya yang di keluarkan oleh 

pedagang menengah. Nilai efisiensi pemasaran pedagang 

menengah adalah 0,02 dalam pemasaranya nilai tersebut 

dapat dikatakan efisien. 

Hasil penelitian menunjukan saluran pemasaran 

pola ke II adalah pola saluran pemasaran sedang, karena 

hanya melibatkan tiga lembaga pemasar yaitu perusahaan 

inti kemitraan, pedagang besar dan pedagang menengah 

sampai  ketangan konsumen. Peternak plasma mendapat 

share harga sebesar 89,79% bila dilihat dari share harga 

yang didapat dikatakan sudah cukup efisien share harga 

diatas 40%. Share keuntungan peternak plasma sebesar 

56,55% dan share biaya peternak plasma sebesar 

79,39%. Share harga pedagang besar 90,39%, share 

keuntungan pedagang besar 69,10% dan share biaya 

pedagang besar 30,90%. Share keuntungan pedagang 

menengah sebesar 28,60% dan share biaya pedagang 

menengah sebesar 75,18%, bila dilihat dari segi share 

harga dapat dikatakan efisien karena share harga masih 
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di katagorikan cukup merata, bila dilihat  dari share 

keuntungan dan share biya setiap lembaga tidak efisien 

karena memiliki perbedaan cukup jauh  tidak cukup logis 

jika dikatakan efisien. Nilai efisiensi pemasaran mulai 

dari peternak plasma sebesar 0,03, pedagang besar 0,01, 

pedagang menengah 0,02. Nilai efisiensi pemasaran 

setiap lembaga dapat dikatakan efisien karena nilai yang 

didapat dibawah nilai <1. 

4.7.3   Margin Pemasaran Pola III 

Saluran pemasaran Pola III adalah merupakan 

saluran pemasaran pola sedang melibatkan beberapa 

lembaga pemasar yaitu peternak plasma (produsen) 

Perusahaan inti pola kemitraan Pedagang 

besarPedagang kecilKonsumen industri pengolahan. 

Saluran pemasaran pola III sering kali disebut saluran 

pemasaran yang sedang, karena rantai pemasaran yang 

cukup pendek. Kotler dan Amstrong (2008) menjelaskan 

bahwa saluran pemasaran panjang, sedang dan pendek 

adalah  merupakan penyaluran hasil produksi suatu 

perusahaan  yang timbul atas kebutuhan dan keinginkan 

melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang 

lain. Analisis  hasil perhitungan distribusi margin, 

farmer’s share, share biaya dan share keuntungan dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. menjelaskan bahwa harga jual ayam 

pedaging dari peternak plasma (produsen) sebesar 

Rp.15.894,-/kg Perusahaan inti pola kemitraan 
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Pedagang besar Pedagang kecil Konsumen industri 

pengolahan. Margin pemasaran saluran pola III adalah 

sebesar Rp.1.400,- dengan ketentuan harga jual 

perusahaan peternak inti pola kemitraan sebesar 

Rp.16.000,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam, harga 

tersebut merupakan harga pasar per Oktober sampai 

November 2014. Biaya produksi peternak plasma rata-

rata sebesar Rp.15.444,49,-/kg untuk berat hidup ayam. 

Harga ditingkat peternak plasma sebesar Rp.15.894,16,-

/kg dalam berat hidup ayam. Peternak plasma 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp.449,67,-/kg dari 

hasil penjulan berat hidup ayam, keuntungan peternak 

plasma didapat dari penerimaan yang didapat peternak 

plasma dikurangi total biaya  yang dikeluarkan untuk 

biaya produksi peternak plasma.  

Hasil penjualan peternak plasma  mendapatkan 

share harga sebesar 91,34%, share keuntungan sebesar 

61,80%, share biaya yang didapat oleh peternak plasma 

adalah sebesar 80,37%. Nilai efisiensi pemasaran 

peternak plasma adalah 0,03. Pedagang besar pola III 

membeli ayam dari perusahaan inti kemitraan dengan 

harga sebesar Rp.16.000,-/kg dalam berat hidup ayam 

pedaging. Pedagang besar menjual lagi hasil pembelianya 

kepedagang kecil dengan harga sebesar Rp.16.400,-/kg 

dalam bentuk berat hidup ayam, dari hasil penjual ayam 

tersebut pedagang besar mendapat keuntungan sebesar 

Rp.277,91,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam. 

Keuntungan pedagang besar didapat dari penerimaan 
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dikurangi biaya total yang dikeluarkan oleh pedagang 

besar.  Share harga pedagang besar sebesar 91,95% , 

share keuntungan pedagang besar adalah sebesar 

69,48%, share biaya yang dilakukan oleh pedagang besar 

sebesar 30,52%. Nilai efisiensi pedagang besar adalah 

0,01 dapat dikatakan nilai tersbut masih efisien. 

Pedagang kecil membeli kepedagang besar pola ke III 

dengan harga sebesar Rp.16.400,-/kg dalam berat hidup 

ayam. Pedagang kecil menjual lagi ayam tersebut ke 

konsumen industri pengolahan dengan harga sebesar 

Rp.17.400,-/kg dalam bentuk berat hidup ayam. Hasil 

penjualan ayam tersebut pedagang kecil mendapatkan 

keuntungan sebesar Rp.754,66,-/kg dalam bentuk berat 

hidup ayam. Keuntungan pedagang kecil didapat dari 

penerimaan pedagang dikurangi dengan total biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang kecil untuk perkilogram ayam 

pedaging dalam pemasaranya. Share keuntungan yang 

diterima pedagang kecil adalah sebesar 75,47%, share 

biaya yang dikeluarkan oleh pedagang kecil sebesar 

24,53%. Nilai efisiensi pemasaran pedagang kecil adalah 

0,01  nilai tersebut dapat dikatakan efisien karena 

dibawah nilai <1. 

Hasil penelitian menunjukan saluran pemasaran 

pola ke III peternak plasma mendapatkan share harga 

sebesar 91,34% cukup efisen bila dilihat dari share harga 

yang diterima peternak plasma lebih dari 40% dari harga 

tingkat konsumen  industri pengolahan, share 

keuntungan peternak plasma sebesar 61,80%, share biaya 
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peternak plasma  sebesar 80,37%. Share harga pedagang 

besar sebesar 91,95%, share keuntungan pedagang besar 

pola III  adalah sebesar 69,48%, share biaya pedagang 

besar sebesar 30,52%. Share keuntungan pedagang kecil 

pola III sebesar 75,47, share biaya pedagang kecil 

sebesar 24,53%, bila dilihat dari segi share harga setiap 

lembaga dapat dikatakan efisien karena share harga yang 

diterima oleh setiap lembaga merata, bila dilihat dari segi 

share keuntungan dan share biaya setiap lembaga tidak 

efisien karena nilai yang didapat berbeda cukup jauh 

sehingga tidak cukup logis bila dikatakan sudah efisien. 

Nilai efisiensi pemasaran setiap lembaga pemasar terdiri 

peternak plasma 0,03, pedagang besar 0,01, pedagang 

kecil 0,01. Nilai pemasaran setiap lembaga tersebut dapat 

dikatakan efisien karena nilai efisiensi pemasaran 

dibawah nilai <1. Saluran pola III yang paling efisien 

karena nilai efisiensi yang didapat dibilang paling merata 

bila dibandingkan dengan saluran pola I dan II.  
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Tabel 9. Rata-rata margin pemasaran, persentase margin, farmer’s share, share         
     keuntungan, share biaya dan efisiensi pemasaran pada lembaga pemasaran ayam    
     pedaging  di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri pola ke III 

1 Peternak        

 1.Biaya Produksi 15.444,49   91,34 61,80 80,37 0,03 

 2.Harga Peternak 15.894,16       

 3.Biaya Pemasaran 500,00       

 4. Keuntungan 449,67       

2 Harga pasar 16.000,00       

4 Pedagang Besar         

 1. Harga Beli 16.000,00       400,00         28,57 91,95 69,48 30,52 0,01 

 2.Biaya Pemasaran 122,09       

 3. Keuntungan 277,91       

 4. Harga Jual 16.400,00       

5 Pedagang kecil         

 1. Harga Beli 16.400,00 1.000,00 71,43  75,47 24,53 0,01 

 2.Biaya   Pemasaran 245,34       

 3. Keuntungan 754,66       

 4. Harga Jual 17.400,00       

 Margin   1.400,00 100,00     
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

1. Ada 3 lembaga yang berperan dalam pemasaran 

ayam pedaging di Kecamatan Kepung Kabupaten 

Kediri yaitu pedagang besar, pedagang menengah 

dan pedagang kecil dan terdapat 3 pola saluran 

pemasaran sebagai berikut.  

 Saluran pemasaran pola I : peternak 

plasmaperusahaan inti kemitraan 

pedagang besar (pengepul) pedagang  

menengah  (perantara) pedagang kecil 

(pengecer) konsumen industri pengolahan  

 Saluran pemasaran pola II : peternak  plasma 

perusahaan inti kemitraan pedagang besar 

(pengepul) pedagang menengah 

(perantara)konsumen industri pengolahan 

 Saluran pemasarn pola III : peternak plasma 

perusahaan inti kemitraan pedagang besar 

(pengepul) pedagang kecil (pengecer) 

konsumen industri pengolahan 

       2. Saluran pemasaran pola III menunjukan paling 

efisien berdasarkan ; 

           2.1. Nilai EPS untuk peternak plasma sebesar 

0,01, pedagang besar maupun pedagang kecil 

sebesar 0,01 cukup merata 
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 2.2. Share harga ditingkat peternak mendapatkan 

share harga tertinggi untuk peternak plasma 

sebesar 91,34% dan pedagang besar sebesar 

94,25% 

           2.3. Share keuntungan ditingkat peternak paling 

tinggi untuk peternak plasma sebesar 61.80%, 

pedagang besar sebesar 69,48%, pedagang 

kecil sebesar 75,47% 

       3. Pola saluran pemasaran ke I menunjukan bahwa 

margin pemasaran yang paling merata untuk 

pedagang besar sebesar 17,24%, pedagang 

menengah sebesar 34,48%, pedagang kecil 

sebesar 48,28% 

       4. Pola saluran pemasaran ke II menunjukan bahwa 

memiliki share biaya paling rendah yaitu untuk 

pedagang besar sebesar 76,39%, pedagang 

menengah 30,90% dan pedagang kecil sebesar 

28,60% 

5.2  SARAN 

   Peternak ayam pedaging pola kemitraan 

mendapatkan harga jual ayam lebih tinggi  dari 

perusahaan inti untuk meningkatkan efisiensi penerimaan 

yang diterima oleh peternak plasma, sehingga pendapatan 

peternak plasma lebih tinggi dan peternak plasma lebih 

menambah jumlah populasi ternaknya agar bisa 

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari hasil 

berternaknya. 
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  Lampiran 1. Daftar Peternak Ayam Pedaging Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri 

No Daftar peternak Lama usaha Populasi  ternak  ekor Alamat Nama perusahaan mitra 

1 Oky Yoga Satria 4   Tahun 4000 Dsn Krajan Ds Besowo Intan Permataa (IP) 

2 Priyo Hartono 10 Tahun 5000 Dsn Krajan Ds Besowo Jaguar (Jombang) 

3 Angga 7   Tahun 3500 Dsn Krajan Ds Besowo Intan Permataa (IP) 

4 Sunarko 5   Tahun 6000 Dsn Krajan Ds Besowo Pokphand 

5 Budi Wijaya 12 Tahun 4000 Dsn Pucung Anom Ds Besowo Pokphand 

6 Andik Suyanto 8   Tahun 5000 Dsn Kenteng Timur Ds Besowo Jaguar (Jombang) 

7 Yusianto 9   Tahun 4000 Dsn Kenteng Timur Ds Besowo Intan Permataa (IP) 

8 Lani  5   Tahun 5000 Dsn sekuning Ds besowo Intan Permataa (IP) 

9 Saptoro 12 Tahun 5000 Dsn Krajan Ds Besowo Intan Permataa (IP) 

10 Bisri 12 Tahun 6000 Dsn Krajan Ds Besowo Wonokoyo 

11 Ramli 7   Tahun 6000 Dsn Pucung Anom Ds Besowo Wonokoyo 

12 Mahmudi 10 Tahun 3500 Dsn Sabiyo Ds Beswo Intan Permataa (IP) 

13 Samiun 11 Tahun 6000 Dsn Sumber Gayam Ds Kepung Samsung 

14 Yosep Agus 10 Tahun 3500 Dsn Sumberejo Kepung Jaguar (Jombang) 

15 Hadi S. 6   Tahun 2500 Dsn Kepung Barat Ds Kepung Samsung 

16 Rozak 7   Tahun 2500 Dsn Kepung Timur Ds Kepung Samsung 

17 Baskoro 12 Tahun 2500 Dsn Sumber Gayam Ds Kepung Pokphand 

18 Hamdani 7   Tahun 3500 Dsn Purworejo  Kepung Intan Permataa (IP) 

19 Mulyono 7   Tahun 4000 Dsn Sumber Gayam Ds Kepung Pokphand 

20 Imron 14 Tahun 7000 Dsn Kepung Timur Ds Kepung Intan Permataa (IP) 

21 Yusro 8   Tahun 4000 Dsn Kepung Barat Ds Kepung Jaguar (Jombang) 

22 yanti 7   Tahun 7000 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Wonokoyo 

23 Ahmad Muhari 10 Tahun 6000 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Jaguar (Jombang) 

24 marbagi 5   Tahun 7000 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Pokphand 

25 Lutfi 8   Tahun 5000 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Wonokoyo 

26 Risky 7   Tahun 5000 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Jaguar (Jombang) 

27 Arif 8   Tahun 3500 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Samsung 

28 Santoso 7   Tahun 3500 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Samsung 

29 Malik 14 Tahun 16.500 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Samsung 

30 Andik 8   Tahun 4000 Dsn Wonorejo Ds Kampung Baru Jaguar (Jombang) 
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  Lampiran 2. Daftar Nama Pedagang Besar Dalam Pemasaran Ayam Pedaging  Di Kecamatan Kepung. 

No Nama Lama usaha Lokasi pemasaran 

1 Bapak  markus k 25 tahun Kec pare  dan kec kandangan  

2 Bapak untung  23 tahun Kec pare dan  kec papar 

3 Muhamad toha 17 tahun Kec pare, kec  Kandagan ,  kec badas 

4 Bapak sulis 10 tahun Kec pare dan badas 

5 Bapak agung wahyono 5 tahun Kec badas, kec kandangan dan jombang 

6 Zainal mustofa 9 tahun Kec kepung, kec puncu dan kec gurah 

 

Lampiran 3. Daftar Nama Pedagang Menengah Dalam Pemasaran Ayam Pedaging Di Kecamatan Kepung 

 
No  Nama Pedagang menengah Lama usaha (tahun) Lokasi pemasaran 

1 Bapak Bambang   8   Tahun Kecamatan Kepung 

2 Bapak Solikin 25 Tahun Kecamatan Badas 

3 Bapak Sodikin 24 Tahun Kecamatan Pare 

4 Bapak Mul 20 Tahun Kecamatan Pare 

5 Bapak Basori 13 Tahun Kecamatan Kandangan  

6 Bapak Yusron 15 Tahun Kecamatan Kepung 

7 Bapak Samsudi 9   Tahun Kecamatan Badas 

8 Bapak Samsul 23 Tahun  Kecamatan Pare 

9 Bapak Ridwan  6   Tahun Kecamatan Kandangan 

10 Bapak Rohman  3   Tahun Kecamatan Kandangan 

11 Bapak Rudi  6   Tahun Kecamatan Gurah 

12 Bapak Saptono 11 Tahun Kecamatan Gurah 

13 Bapak Triman  20 Tahun Kecamatan Pare 

14 Bapak Lukman 5   Tahun Kecamatan Pare 

15 Bapak Ipul 7   Tahun Kecamatan Badas 

16 Bapak Kholik 6   Tahun Kecamatan Badas 
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Lampiran 4. Daftar Nama Pedagang Kecil Dalam Pemasaran Ayam Pedaging Di Kecamatan Kepung  

No Nama Lama usaha (tahun) Lokasi pemasaran 

1 Bapak Yusuf  23  Tahun Desa Bringin 

2 Bapak Rokim 9    Tahun Desa Bringin 

3 Bapak Anam  5    Tahun Desa Tulungrejo 

4 Bapak Sugiyanto 10  Tahun Desa Tulungrejo 

5 Bapak Samsul  6    Tahun Desa Bringin 

6 Bapak Khoirul 10  Tahun Desa Lamong 

7 Bapak Samsudi 4    Tahun Desa Kampung Baru 

8 Ibu  Lasmi 13  Tahun Desa Karang Dinoyo 

9 Bapak Sodiq 3    Tahun Desa Karang Dinoyo 

10 Bapak Kodir 10  Tahun Desa Klampisan  

11 Bapak Dian 10  Tahun Desa Klampisan 

12 Bapak Eko 7    Tahun Desa Klampisan 

13 Bapak Hari 10  Tahun Desa Klampisan 

14 Bapak Imam 10  Tahun Desa Karang Dinoyo 

15 Bapak Mujib 5    Tahun Desa Karang Dinoyo 

16 Bapak Sutris 10  Tahun Desa Pelem 

17 Bapak Faisal  7    Tahun Desa Pelem 

18 Bapak Rofiq 8    Tahun Desa Nggadungan 

19 Bapak Sholeh 10  Tahun Desa Nggadungan 

20 Bapak Hamit Arif 3    Tahun Desa Lamong 

21 Ibu Diah  20  Tahun Desa Tulungrejo 

22 Murtiah  4    Tahun Desa Lamong 
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  Lampiran 5. Biaya Sapronak Paternak Plasma Selama 1 Bulan 

 

Peternak 

 

Populasi 

Jumlah 

pakaan 

 

Biaya DOC 

 

Biaya Lpg 

Obat dan 

Vaksin 

 

Sekam 

 

Listrik 

 

Air 

 

Koran 

 

Gamping 

Oky Yoga S 4000 96.850.000 20.000000 1.488.000 1.600.000 360.000 125.000 75.00 20000 35000 
Priyo H 5000 117.812.500 25.000000 1.860.000 2.000.000 450.000 150.000 75.00 20000 41800 
Angga 3500 84.743.000 17.500000 1.260.000 1.400.000 81.900 100.000 75.00 15000 31000 
Sunarko 6000 132.600.000 40.200000 2.232.000 3.000.000 648.000 130.000 20.000 30000 59800 
Budi W 4000 88.400.000 26.800000 1.488.000 1.600.000 345.600 150.000 2500 20000 55100 
Andik S 5000 118.472.500 25.600000 1.860.000 2.000.000 495.000 125.000 2500 20000 45000 
Yusianto 4000 96.850.000 20.000000 1.448.000 1.600.000 360.000 100.000 2500 15000 31000 
Lani  5000 121.062.000 25.000000 1.800.000 2.000.000 450.000 150.000 75.000 20000 38500 
Saptoro 5000 121.062.500 25.000000 1.800.000 2.000.000 405.000 100.000 30.000 20000 38000 
Bisri 6000 141.570.000 30.000000 2.160.000 2.400.000 540.000 130.000 20.000 30000 52900 
Ramli 6000 141.580.000 30.000000 2.232.000 2.400.000 702.000 145.000 2500 30000 64800 
Mahmudi 3500 84.743.000 17.500000 1.302.000 1.400.000 315.000 100.000 75.000 32000 57000 
Samiun 6000 134.062.500 30.000000 2.232..000 2.400.000 702.000 130.000 30.000 30000 64500 
Yosep Agus 3500 71.093.000 14.000000 1.302.000 1.400.000 315.000 130.000 20.000 15000 32000 
Hadi S. 2500 50.781.280 10.000000 945..500 1.000.000 225.000 100.000 10.000 10000 58000 
Rozak 2500 50.781.250 10.000000 930..000 1.000.000 225.000 100.000 20.000 15000 58000 
Baskoro 2500 55.250.000 16.750000 930..000 1.000.000 225.000 100.000 7500 10000 60900 
Hamdani 3500 84.743.250 17.500000 1.302.000 1.400.000 315.000 125.000 2500 15000 27000 
Mulyono 4000 88.400.000 26.800000 1.488.000 1.600.000 345.600 120.000 2500 20000 65500 
Imron 7000 177.400.000 35.000000 1.488.000 1.400.000 315.000 150.000 75.000 20000 32400 
Yusro 4000 94.250.000 20.000000 1.488.000 1.600.000 360.000 125.000 7500 20000 65100 
yanti 7000 177.400.000 35.000.000 2.232.000 2.400.000 702.000 135.000 2500 30000 64400 
Ahmad M 6000 142.025.000 30.000000 2.232.000 2.400.000 702.000 160.000 10.000 30000 64000 
marbagi 7000 177.400.000 35.000.000 2.232.000 1.000.000 225.000 120.000 7500 15000 60000 
Lutfi 5000 117.975.000 25.000000 2.232.000 2.600.000 800.000 145.000 75.000 20000 64800 
Risky 5000 117.975.000 25.000000 2.232.000 2.400.000 702.000 130.000 30.000 30.64 64500 
Arif 3500 71.093.750 14.000000 1.302.000 1.400.000 315.000 150.000 25.000 15000 325000 
Santoso 3500 71.093.750 14.000000 1.302.000 1.400.000 315.000 150.000 25.000 20000 32000 
Malik 16500 335.156.250 66.000000 4.464.000 6.600.000 1.485.000 400.000 150.000 200000 125000 
Andik 4000 94.250.000 20.000000 1.480.000 1.600.000 360.000 120.000 25.000 20000 65100 

jumlah  141000 3.456.875.530 775.250.000 51.255.500 58.000.000 13.786.100 4.095.000 777.500 777000 1878100 

rata - rata 5.000 115.229.184 24.888.333 1.758.117 1.933.333 459.537 136.500 25.917 26.793 62.603 
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 Lanjutan Lampiran 5. Biaya Tetap Peternak Plasma  

Peny Kandang 

/Bulan 

Peny Tmpt Pkn 

/Bulan 

Peny Tmpt 

Minum/Bulan 

 

Peny Pemanas 

 

Peny Plastic 

 

Peny Drum 

Tenaga  

Kerja 

 

TC Bulan 

333.333  29.167 49.600 6.667 6.167 4.000 1.650.000 122.564.433 
 416.667  39.750 49.600 67.500 6.200 5.000 1.750.000 149.676.517 

      333.333  25.417 43.867 87.500 6.200 8.333 1.740.000 107.383..050 
600.000  43.750 75.000 125.000 9.200 4.500 4.200.000 183.977.250 
366.667  35.000 49.067 80.000 6.167 7.333 1.550.000 120.955.433 
600.000  42.883 66.667 100.000 7.917 5.333 1.830.000 151.272.800 
333.333  35.750 50.917 53.333 6.000 5.000 1.550.000 122.440.833 
458.333  37.917 80.000 100.000 7.917 3.333 1.875.000 153.158.000 
466.667  37.917 80.000 100.000 7.917 5.000 1.710.000 152.863.000 

     833.333  0 0 0 0 0 2.850.000 180.586.233 
    633.333  43.750 75.200 100.000 6.667 5.000 2.600.000 180.620.250 

      333.333  26.867 42.933 87.500 6.200 6.667 1.515.000 107.542.500 
600.000  43.750 75.200 125.000 9.200 4.500 2.800.000 173.308.650 

        333.333  47..150 44.333 40.833 6.200 3.333 1.151.000 89.933.183 
333.333  20.767 32.117 50.000 4.500 3.333 1.425.000 64.998.830 
300.000  20.667 32.117 50.000 4.500 3.333 1.470.000 65.009.867 

        308.333  21.750 30.000 54.167 4.625 3.333 1.470.000 76.225.608 
333.333  26.750 38.383 58.333 6.200 5.000 1.520.000 107.417.750 

        416.667  39.750 47.833 6.667 6.000 6.667 1.650.000 121.075.183 
        575.000  43.750 66.667 83.333 4.500 3.333 1.565.000 218.221.983 
        333.333  45.833 49.600 66.667 6.200 3.333 1.700.000 120.120.567 
         550.000  43.750 75.200 100.000 9.200 5.000 2.600.000 221.349.050 

     558.333  43.750 75.200 100.000 9.200 3.333 2.550.000 180.962.817 
500.000  20.767 75.000 116.667 4.500 3.333 1.470.000 218.249.767 

       550.000  43.750 60.000 100.000 7.917 8.333 1.760.000 151.441.800 
        500.000  42.283 66.667 100.000 7.917 5.000 1.760.000 151.015.367 

333.333  28.700 42.000 58.333 6.200 6.667 1.5150.00 89.100.983 
   343.333  25.833 42.750 58.333 6.200 6.667 1.610.000 90.430.867 
1.466.667  115.600 198.133 160.000 25.500 15.000 6.000.000 422.561.150 

 600.000  46.667 49.600 67.500 6.200 5.000 1.700.000 120.395.067 
13.968.333  1.119.433 1.683.700 2.253.333 211.308 154.000 59.021.000 4.441.105.838 

         488.111  37.314 58.788 78.778 7.044 5.133 2.035.207 147.161.960 
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  Lampiran 6. Penerimaan Peternak Plasma Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri 

Peternak Jumlah Rata-Rata Total/Kg Harga/Kg Jmlah Total Bonus  Karung Berambut Kotoran Penerimaan Pendapatan 

Oky Yoga Satria 3884 2,01 7.807 16.275 127.056.321  448.200 20.000 0  127.524.521  4.960.008 

Priyo Hartono 4800 1,97 9.456 16.250 153.660.000 945.600 581.000 120.000 0       155.306.600 5.630.083 

Angga 3405 2 6.810 16.275 110.832.750  407.400 50.000 0  111.290.150  3.907.100  

Sunarko 5835 2 11.670 16.350 190.804.500  697.200 120.000 0   191.621.700  7.644.450  

Budi Wijaya 3845 2 7.690 16.350 125.731.500  431.600 80.000 0   126.243.100  5.287.667  

Andik Suyanto 4800 2 9.600 16.250 156.000.000 960.000 415.000 100.000 0 157.475.000 6.202.200 

Yusianto 3712 2,1 7.795 16.275 126.866.880  464.800 88.000 0   127.419.680  4.978.847  

Lani  4632 2,1 9.727 16.275 158.310.180  581.000 100.000 0 158.991.180  5.833.180  

Saptoro 4630 2,1 9.723 16.275 158.241.825  581.000 100.000 0 158.922.825  6.059.825  

Bisri 5906 1,9 11.221 16.645 186.780.203  647.400 120.000 0 187.547.603  6.961.370  

Ramli 5630 2 11.260 16.645 187.422.700  647.200 144.000 0 188.213.900  7.593.650  

Mahmudi 3420 2 6.840 16.275 111.321.000  407.400 50.000 0  111.778.400  4.235.900  

Samiun 5860 1,88 11.017 16.325 179.849.260  697.200 144.000 0   180.690.460  7.381.810  

Yosep Agus 3210 2,1 6.741 14.000 94.374.000 674.100 407.400 50.000 0 95.505.500   5.572.317 

Hadi S. 2405 2,02 4.858 14.000 68.013.400  291.200 55.000 0   68.359.600  3.360.770  

Rozak 2365 2,05 4.848 14.000 67.875.500  291.200 55.000 0     68.221.700  3.211.833  

Baskoro 2395 2 4.790 16.350 78.316.500  364.000 50.000 0   78.730.500  2.504.892  

Hamdani 3395 2  6.790 16.275 110.507.250  378.300 50.000 0   110.935.550  3.517.800  

Mulyono 3825 2  7.650 16.350 125.077.500  464.800 88.000 0 125.630.300  4.555.117  

Imron 6896 2 13.792 16.350 225.499.200  407.400 50.000 0 225.956.600 7.734.617  

Yusro 3820 2 7.640 16.250 124.150.000 764.000 464.800 80.000 250.000 125.708.800 5.588.233 

yanti 6890 2 13.780 16.645 229.368.100  697.200 144.000 200.000 230.409.300 9.060.250 

Ahmad Muhari 5770 2 11.540 16.250 187.525.000 1.154.000 697.200 120.000  189.496.200   8.533.383 

marbagi 6896 2 13.792 16.350 225.499.200  364.000 50.000  225.913.200 7.663.433  

Lutfi 4676 2 9.352 16.645 155.664.040  415.000 100.000     156.179.040  4.737.240  

Risky 4660 2 9.320 16.645 155.131.400 932.000 415.000 100.000 150.000 156.728.400 5.713.033 

Arif 3370 2 6.740 14.000 94.360.000  407.400 50.000 250.000    95.067.400  5.966.417  

Santoso 3365 2 6.730 14.000 94.220.000  378.300 50.000     94.648.300  4.217.433  

Malik 15862 1,98 31.407 14.000 439.694.640  697.200 120.000   440.511.840  17.950.690  

Andik 3840 2 7.680 16.250 124.800.000 384.000 464.800 80.000  125.728.800 5.333.733 

jumlah  146683 56,11 292.645 476.825 4.645.466.297 5.813.700 14.611.600 2.528.000 850.000 4.596.756.149 181.897.360 

Rata-rata 4.889 2 9.775    15.894  154.848.877 830.539 487.053 84.267 212.500 153.225.205 6.063.245 
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   Lampiran 7. Biaya Tidak Tetap Pedagang Besar Selama 1 Bulan 

No Pedagang Besar Jumlah/ Kg Harga/Kg Total Pembelian Bbm Transportasi Retribusi Baban telfon TVC TC (rp) 

1 pola I         

 Bapak Markus T 120.000 16.000 1.920.000.000 4.500.000 300.000 200.000 1.934.000.000 1.934.556.833 

 Bapak Toha 75.000 16.000 1.200.000.000 3.000.000 105.000 100.000 1.209.055.000 1.209.419.457 

 Bapak Sulis 90.000 16.000 1.440.000.000 3.100.000 200.000 150.000 1.451.250.000 1.451.770.082 

 Jumlah  285.000 48.000 4.560.000.000 10.600.000 605.000 450.000 4.571.655.000 4.595.746.372 

 Rata-Rata 95.000 16.000 1.520.000.000 3.533.333 201.667 150.000 1.523.885.000 1.531.915.457 

2 Pola II         

 Bapak Agung 48.000 16.000 768.000.000 3.000.000 100.000 100.000 771.200.000 776.171.124 

 Bapak Zainul M 60.000 16.000 960.000.000 3.000.000 220.000 150.000 963.370.000 968.578.916 

 Jumlah  108.000 32.000 1.728.000.000 6.000.000 320.000 250.000 1.734.570.000 1.744.750.040 

 Rata-Rata 54.000 16.000 864.000.000 3.000.000 160.000 125.000 867.285.000 872.375.020 

3 Pola III         

 Bapak  Untung  90.000 16.000 1.440.000.000 3.000.000 200.000 120.000 1.443.320.000 1.451.010.915 

 Jumlah Total  483.000 16.000 7.728.000.000 19.600.000 1.125.000 820.000 7.749.545.000 7.791.507.327 

 Rata-Rata 80.500 16.000 1.288.000.000 3.266.667 187.500 136.667 1.291.590.833 1.298.584.555 

          

    Lanjutan lampiran 7. Biaya  Tetap Pedagang Besar 

Pedagang Besar Kendaraan Daya 

Tahan 

Peny/Th 

2.5th 

Peny/Bln Keranjang Besi Peny/Th 

2.5th 

Peny/ 

Bulan 

Timbangan Daya 

Tahan 

Peny/ 

Th 2th 

Peny/ 

Bulan 

Pola I            
Bapak  Markus  240.000.000 5 6.000.000 500.000 6.000.000 150.000 12.500 1.600.000 5 32.000 2.667 

Bapak Toha 160.000.000 5 4.000.000 333.333 4.300.000 107.500 8.958 1.600.000 5 32.000 2.667 

Bapak Sulis 230.000.000 5 5.750.000 479.166 4.000.000 100.000 8.333 1.900.000 5 38.000 3.166 

Jumlah  630.000.000 15 15.750.000    1.312.499 14.300.000 357.500 29.791 3.200.000 15 64.000 5.333 

Rata - Rata 210.000.000 5 5.250.000 437.500 4.766.667 119.167 9.930 1.066.667 5 21.333 1.778 

Pola II            

Bapak Agung 90.000.000 5 2.250.000 187.500 5.500.000 137.500 11.458 800.000 5 16.000 1.333 

Zainal Mustofa 240.000.000 5 6.000.000 500.000 7.000.000 175.000 14.583 1.600.000 5 32.000 2.667 

Jumlah  330.000.000 10 8.250.000 687.500 12.500.000 312.500 26.041 800.000 10 48.000 4.000 

Rata-Rata  165.000.000 5 4.125.000 343.750 6.250.000 156.250 13.021 800.000 5 24.000 2.000 

Pola III            

Bapak Untung  215.000.000 5 5.375.000 447.916 10.000.000 250.000 20.833 1.600.000 5 32.000 2.667 
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Pedagang Besar Gudang Peny/Th 2.5th Peny/Bulan Tenaga Kerja TFC 

Pola I      

Bapak  Markus  20.000.000 500.000 41.666 9.000.000 9.556.833 

Bapak  Toha 10.000.000 250.000 20.833 5.850.000 6.214.457 

Bapak Sulis 15.000.000 375.000 31.250 4.750.000 4.971.124 

Jumlah  45.000.000 1.125.000 93.749 22.650.000 24.091.372 

Rata-Rata 15.000.000 375.000 31.250 7.550.000 8.030.457 

Pola II      

Bapak Agung 10.000.000 250.000 20.833 4.650.000 5.208.916 

Zainal Mustofa 20.000.000 500.000 41.666 7.200.000 7.690.915 

Jumlah  30.000.000 750.000 62.499 9.400.000 10.180.040 

Rata-Rata  15.000.000 375.000 31.250 4.700.000 5.090.020 

Pola III      

Bapak Untung  10.000.000 250.000 20.833 7.800.000 8.320.082 

 

   Lampiran 8. Penerimaan Pedagang Besar Selama 1 Bulan. 

N0  Pedagang besar Jumlah/ kg Harga/ kg TR  (Rp) / Penerimaan Pendapatan/Hari Pendapatan/Bulan  

1 Pola I      
 Bapak  Markus K 120.000 16.500 1.980.000.000 1.514.772 36.443.167 
 Bapak Toha 75.000 16.500 1.237.500.000 936.018 22.230.543 
 Bapak Sulis 90.000 16.500 1.485.000.000 1.107.664 25.429.918 
 Jumlah  285.000 49.500 4.702.500.000 3.558.454 106.753.628 
 Rata-rata 95.000 16.500 1.567.500.000 1.186.151 35.584.543 
2 pola II      
 Bapak Agung 48.000 16.500 792.000.000 527.629 11.078.876 
 Bapak  Mustofa 60.000 16.500 990.000.000 714.036 16.771.084 
 Jumlah  108.000 33.000 1.782.000.000 1.241.665 37.249.960 
 Rata-rata 54.000 16.500 891.000.000 620.833 18.624.980 
3 Pola III      
 Bapak Untung 90.000 16.400 1.476.000.000 832.970 17.789.085 
 Jumlah Total 483.000 98.900 7.960.500.000 5.633.089 129.742.673 
 Rata-Rata 80.500 16.483 1.326.750.000 938.848 21.623.779 
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  Lampiran 9. Biaya Tidak Tetap Pedagang Menengah Selama 1 Bulan. 

 

No  

 

Pedagang Menengah 

 

 Jumlah/Kg 

 

Harga/ Kg 

 

Total Pembelian 

 

Bbm Transportasi 

  

Baban Telfon 

  

TVC (Rp) 

 

TC (Rp) 

1 Pola  I        
 Bapak Bambang  10.000 16.500 165.000.000 400.000 75.000 165.475.000 167.287.500 
 Bapak Bashori 18.000 16.500 297.000.000 500.000 105.000 297.605.000 301.434.412 
 Bapak Ipul 12.000 16.500 198.000.000 450.000 100.000 198.550.000 201.598.371 
 Bapak Kholik 13.500 16.500 222.750.000 400.000 100.000 223.250.000 227.044.040 
 Bapak Rudi 13.000 16.500 214.500.000 650.000 100.000 215.250.000 218.796.123 
 Bapak Samsul 12.000 16.500 198.000.000 450.000 100.000 198.550.000 203.600.454 
 Bapak Saptono 15.000 16.500 247.500.000 600.000 100.000 248.200.000 252.262.790 
 Bapak Zusron 15.000 16.500 247.500.000 700.000 100.000 248.300.000 251.348.371 
 Bapak Sudikin 18.000 16.500 297.000.000 750.000 105.000 297.855.000 301.926.124 
 Bapak Solikin 14.000 16.500 231.000.000 500.000 100.000 231.600.000 235.406.495 
 Jumlah  140.500 165.000 2.318.250.000 5.400.000 985.000 2.324.635.000 2.361.739.606 
 Rata-Rata  14.050 16.500 231.825.000 540.000 98.500 232.463.500 236.173.961 
2 Pola II        
 Bapak Triman 10.500 16.500 173.250.000 400.000 75.000 173.725.000 178.291.957 
 Bapak Samsudi 15.000 16.500 247.500.000 700.000 100.000 248.300.000 252.356.540 
 Bapak Lukman 16.000 16.500 262.400.000 650.000 75.000 263.125.000 267.164.874 
 Bapak Mull 15.000 16.500 246.000.000 670.000 100.000 246.770.000 250.834.873 
 Bapak Ridwan  18.000 16.500 295.740.000 800.000 100.000 296.640.000 301.461.287 
 Bapak Rohman 12.000 16.500 198.000.000 400.000 100.000 198.500.000 202.544.040 
 Jumlah 86.500 99.000 1.427.250.000 3.620.000 550.000 1.431.420.000 1.457.870.157 
 Rata-Rata 14.417 16.500 237.875.000 603.333 91.667 238.570.000 242.978.360 
 Jumlah Total  227.000 264.000 3.745.500.000 9.020.000 1.535.000 3.756.055.000 3.819.609.763 
 Rata-Rata  14.188 16.500 234.093.750 563.750 95.938 234.753.438 238.725.610 
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Lanjutan Lampiran 9. Biaya Tetap Pedagang Menengah 

 

Pedagang Menengah Kendaraan 

(Rp) 

Daya 

Tahan/ 

Th 

Peny 

Th 2.5% 

Peny/ 

Bulan 

Timbangan  

Besi 

Daya 

Tahan/ 

Th 

 

Peny 

Th/ 2% 

Peny/ 

bulan 

 

Keranjang 

Pola I          

Bapak Bambang  40.000.000 5 1.000.000 20.883 800.000      5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Bashori 60.000.000 5 1.500.000 62.500 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Ipul 30.000.000 5 750.000 31.250 800.000 5 16.000 1.333 600.000 

Bapak Kholik 45.000.000 5 1.125.000 29.166 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Rudi 60.000.000 5 1.500.000 33.333 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Samsul 90.000.000 5 2.250.000 33.333 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Saptono 53.000.000 5 1.325.000 47.916 800.000 5 16.000 1.333 600.000 

Bapak Zusron 70.000.000 5 1.750.000 31.250 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Sudikin 40.000.000 5 1.000.000 56.250 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Solikin 40.000.000 5 1.000.000 39.583 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Jumlah  528.000.000 50 13.200.000 385.464 8.000.000 50 160.000 13.330 5.300.000 

Rata-Rata 52.800.000 5 1.320.000 38.546 800.000 5 16.000 1.333 530.000 

Pola II          

Bapak Triman 80.000.000 5 2.000.000 52.083 800.000 5 16.000 1.333 600.000 

Bapak Samsudi 90.000.000 5 2.250.000 41.666 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Lukman 80.000.000 5 2.000.000 25.000 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Mull 40.000.000 5 1.000.000 52.083 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Bapak Ridwan 90.000.000 5 2.250.000 54.166 800.000 5 16.000 1.333 600.000 

Bapak Rohman 15.000.000 5 875.000 31.250 800.000 5 16.000 1.333 500.000 

Jumlah  395.000.000 30 10.375.000 256.248 4.800.000 30 96.000 265.749 3.100.000 

Rata-Rata 65.833.333 5 1.729.167 42.708 800.000 5 16.000 44.292 516.667 
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Pedagang Menengah Daya 

Tahan (Th) 

Peny/ Th 2.5 % Peny/Bulan Gudang Peny/ Th 2.5 % Peny /Bulan Biaya Pekerja Total TFC 

Pola I         

Bapak Bambang  5 12.500 1.041 6.000.000 150.000 12.500 1.800.000 1.835.757 

Bapak Bashori 5 12.500 1.041 7.000.000 175.000 14.538 3.750.000 3.829.412 

Bapak Ipul 5 15.000 1.250 7.000.000 175.000 14.538 3.000.000 3.048.371 

Bapak Kholik 5 12.500 1.041 5.000.000 125.000 12.500 3.750.000 3.794.040 

Bapak Rudi 5 12.500 1.041 5.000.000 125.000 10.416 3.500.000 3.546.123 

Bapak Samsul 5 15.000 1.250 7.000.000 175.000 14.538 5.000.000 5.050.454 

Bapak Saptono 5 12.500 1.041 6.000.000 150.000 12.500 4.000.000 4.062.790 

Bapak Zusron 5 15.000 1.250 7.000.000 175.000 14.538 3.000.000 3.048.371 

Bapak Sudikin 5 12.500 1.041 6.000.000 150.000 12.500 4.000.000 4.071.124 

Bapak Solikin 5 12.500 1.041 7.000.000 175.000 14.538 3.750.000 3.806.495 

Jumlah  50 132.500 11.037 63.000.000 1.575.000 133.106 35.550.000 36.092.937 

Rata-Rata  5 13.250 1.104 6.300.000 157.500 13.311 3.555.000 3.609.294 

Pola II         

Bapak Triman 5 12.500 1.041 6.000.000 150.000 12.500 4.500.000 4.566.957 

Bapak Samsudi 5 12.500 1.041 6.000.000 150.000 12.500 4.000.000 4.056.540 

Bapak Lukman 5 12.500 1.041 6.000.000 150.000 12.500 4.000.000 4.039.874 

Bapak Mull 5 12.500 1.041 5.000.000 125.000 10.416 4.000.000 4.064.873 

Bapak Ridwan 5 15.000 1.250 7.000.000 175.000 14.538 4.750.000 5.007.454 

Bapak Rohman 5 12.500 1.041 5.000.000 125.000 10.416 4.000.000 4.115.624 

Jumlah  30 77.500 6.455 35.000.000 875.000 72.870 25.250.000 25.851.322 

Rata-Rata  5 12.917 1.076 5.833.333 145.833 12.145 4.208.333 4.308.554 
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Lampiran 10. Penerimaan Pedagang Menengah Selama 1 Bulan. 

No Pedagang Menengah Jumlah/ Kg Harga/Kg      TR/  Penerimaan Pendapatan Hari  Pendapatan/ Bulan 

1  Pola I      
 Bapak Bambang  10.000 17.500 175.000.000 257.083  7.682.243  
 Bapak Bashori 18.000 17.500 315.000.000  452.186  13.441.921  
 Bapak Ipul 12.000 17.500 210.000.000  280.054  8.340.462  
 Bapak Kholik 13.500 17.500 236.250.000 306.865   9.113.543  
 Bapak Rudi 13.000 17.500 227.500.000 290.129  8.580.210  
 Bapak Samsul 12.000 17.500 210.000.000 213.318  6.213.379  
 Bapak Saptono 15.000 17.500 262.500.000 341.240  10.128.126  
 Bapak Zusron 15.000 17.500 262.500.000 371.721  11.007.129  
 Bapak Sudikin 18.000 17.500 315.000.000 435.796  12.991.876  
 Bapak Solikin 14.000 17.500 245.000.000 319.784   9.511.505  
 Jumlah  140.500 175.000 2.458.750.000 326.818 97.010.394 
 Rata-Rata  14.050 17.500 245.875.000  181.935  9.701.039 
3 Pola III      
 Bapak Triman 10.500 17.500 183.750.000 181.935  7.392.709  
 Bapak Samsudi 15.000 17.500 262.500.000 338.115  12.957.293  
 Bapak Lukman 16.000 17.700 278.400.000  374.504   14.269.792  
 Bapak Mull 15.000 17.700 261.000.000 338.838   13.083.127  
 Bapak Ridwan  18.000 17.700 313.200.000 409.290  15.692.546  
 Bapak Rohman 12.000 17.700 208.800.000  248.532  9.784.376  
 Jumlah 86.500 106.200 1.531.050.000 1.891.214 73.179.843 

 Rata-Rata 14.417 17.700 255.175.000 315.202 12.196.641 

 Jumlah Total  227.000 281.200 3.989.800.000 5.159.392 170.190.237 

 Rata-Rata  14.188 17.575 249.362.500 322.462 10.636.890 
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   Lampiran 11. Biaya Tidak Tetap Pedagang Kecil Selama 1 Bulan 

No Pedagang Kecil Jumlah/ Kg Harga/ Kg Total Pembelian Bbm Transportasi Beban Telfon TVC TC 

1 Pola I        

 Bapak Yusuf  6.000 17.500 105.000.000 400.000 100.000 105.500.000 107.434.739 

 Bapak Anam  5.000 17.500 87.500.000 350.000 100.000 87.950.000 89.732.811 

 Bapak Sugiyanto 4.500 17.500 78.750.000 300.000 100.000 79.150.000 79.987.030 

 Bapak Samsul  6.000 17.500 105.000.000 320.000 100.000 105.420.000 107.147.603 

 Bapak Khoirul 6.000 17.500 105.000.000 300.000 100.000 105.400.000 107.333.905 

 Bapak Samsudi 4.500 17.500 78.750.000 200.000 70.000 79.020.000 79.847.603 

 Ibu Lasmi 4.500 17.500 78.750.000 300.000 100.000 79.150.000 79.924.478 

 Bapak Kodir 4.500 17.500 78.750.000 350.000 100.000 79.200.000 80.936.978 

 Bapak Dian 5.000 17.500 87.500.000 300.000 100.000 87.900.000 89.837.030 

 Bapak Eko 5.000 17.500 87.500.000 300.000 100.000 87.900.000 89.827.655 

 Bapak Sholeh 6500 17.500 113.750.000 300.000 100.000 114.150.000 116.418.749 

 Bapak Hamit  3.000 17.500 52.500.000 200.000 150.000 52.850.000 53.684.895 

 Jumlah  60.500 210.000  1.058.750.000  3.620.000 1.220.000 1.063.590.000 1.082.113.478 
 Rata-Rata  5.042 17.500  88.229.167  301.667 101.667 88.632.500 90.176.123 
2 Pola III        
 Ibu Diah  7.000 16.400  114.800.000  300.000 250.000 115.350.000 116.137.197 

 Ibu Murtiah  9000 16.400  147.600.000  150.000 75.000 147.825.000 149.363.020 

 Bapak Mujib 3.000 16.400   49.200.000  200.000 100.000 49.500.000 50.287.499 

 Bapak Sutris 5.000 16.400   82.000.000  200.000 100.000 82.300.000 83.229.394 

 Bapak  Faisal  4.500 16.400   73.800.000  300.000 100.000 74.200.000 74.987.197 

 Bapak Rokim 3.000 16.400   49.200.000  300.000 100.000 49.600.000 50.423.436 

 Bapak Sodiq 6.500 16.400  106.600.000  220.000 80.000 106.900.000 107.830.728 

 Bapak Hari 3.000 16.400   49.200.000  210.000 75.000 49.485.000 50.267.863 

 Bapak Imam 8.000 16.400 131.200.000  350.000 100.000 131.650.000 133.186.561 

 Bapak Rofiq 6.000 16.400   98.400.000  400.000 100.000 98.900.000 99.734.947 

 Jumlah  55.000 164.000     902.000.000  2.630.000 1.080.000 905.710.000 915.447.843 
 Rata-Rata  5500 16400 90.200.000  263.000 108.000 90.571.000 91.544.784 
 Jumlah Total  115.500 374.000 1.960.750.000 6.250.000 2.300.000 1.969.300.000 1.997.561.321 
 Rata-Rata 5.250 17.000 89.125.000 284.091 104.545 89.513.636 90.798.242 
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Lanjutan Lampiran 11. Biaya Tetap Pedagang Kecil 

No Pedagang 

Kecil  

Kendaraan  Daya 

Tahan 

Peny/Th 

2,5 % 

Peny/ 

Bln 

Keranjang Peny 

/Th 2,5 

 % 

Peny 

/Bln 

Timbangan Peny/ 

Th 2,5 

% 

Peny 

/Bln 

Tenaga 

Kerja 

 Total TFC 

1 Pola I             

 Bapak Yusuf  15.000.000 5 375.000 31.250 1400000 35.000 2.917 275.000 6.875 572 1.900.000 1.934.739 

 Bapak Anam  14.000.000 5 350.000 29.166 1500000 37.500 3.125 250.000 6.250 520 1.750.000 1.782.811 

 Bapak 
Sugiyanto 16.000.000 

5 
400.000 33.333 1500000 37.500 3.125 275.000 6.875 572 800.000 837.030 

 Bapak Samsul  12.000.000 5 300.000 25.000 1000000 25.000 2.083 250.000 6.250 520 1.700.000 1.727.603 

 Bapak 

Khoirul 15.000.000 

5 

375.000 31.250 1000000 25.000 2.083 275.000 6.875 572 1.900.000 1.933.905 

 Bapak 

Samsudi 12.000.000 

5 

300.000 25.000 1000000 25.000 2.083 250.000 6.250 520 800.000 827.603 

 Ibu Lasmi 10.000.000 5 250.000 20.833 1500000 37.500 3.125 250.000 6.250 520 750.000 774.478 

 Bapak Kodir 16.500.000 5 412.500 34.375 1000000 25.000 2.083 250.000 6.250 520 1.700.000 1.736.978 

 Bapak Dian 16.000.000 5 400.000 33.333 1500000 37.500 3.125 275.000 6.875 572 1.900.000 1.937.030 

 Bapak Eko 12.000.000 5 300.000 25.000 1000000 25.000 2.083 275.000 6.875 572 1.900.000 1.927.655 

 Bapak Sholeh 7.500.000 5 187.500 15.625 1000000 25.000 2.083 500.000 12.500 1041 2.250.000 2.268.749 

 Bapak Hamit  15.000.000 5 375.000 31.250 1500000 37.500 3.125 250.000 6.250 520 800.000 834.895 
 Jumlah  161.000.000 60 4.025.000 335.415 14.900.000 372.500 31.042 3.375.000 84.375 7.021 18.150.000 22.773.478 
 Rata-rata  13.416.667 5 335.417 27.951 1.241.667 31.042 2.587 281.250 7.031 585 1.512.500 1.897.790 

2. Pola III             
 Ibu Diah  15.000.000 5 375.000 31.250 1500000 37.500 3.125 250.000 6.250 520 800.000 834.895 
 Ibu Murtiah  16.500.000 5 412.500 34.375 1500000 37.500 3.125 250.000 6.250 520 1.500.000 1.538.020 
 Bapak Mujib 16.000.000 5 400.000 33.333 1500000 37.500 3.125 500.000 12.500 1041 750.000 787.499 
 Bapak Sutris 12.500.000 5 312.500 26.791 1000000 25.000 2.083 250.000 6.250 520 900.000 929.394 
 Bapak Faisal 16.000.000 5 400.000 33.333 1000000 25.000 2.083 825.000 20.625 1781 750.000 787.197 
 Bapak Rokim 10.000.000 5 250.000 20.833 1000000 25.000 2.083 250.000 6.250 520 800.000 823.436 
 Bapak Sodiq 13.000.000 5 325.000 27.083 1500000 37.500 3.125 250.000 6.250 520 900.000 930.728 
 Bapak Hari 14.000.000 5 350.000 29.166 1500000 37.500 3.125 275.000 6.875 572 750.000 782.863 
 Bapak Imam 15.500.000 5 387.500 32.291 1500000 37.500 3.125 550.000 13.750 1145 1.500.000 1.536.561 
 Bapak Rofiq 15.000.000 5 375.000 31.250 1500000 37.500 3.125 275.000 6.875 572 800.000 834.947 
 Jumlah  143.500.000 50 3.587.500 299.705 13.500.000 337.500 28.125 3.675.000 91.875 7.711 9.450.000 9.785.541 
 Rata-rata  4.350.000 5 358.750 29.971 1.350.000 33.750 2.813 367.500 9.188 771 945.000 978.554 
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     Lampiran 12. Penerimaan Pedagang Kecil Selama 1 Bulan 

No Pedagang Kecil Jumlah/ Kg Harga/ Kg TR/ Penerimaan Pendapatan/Hari Pendapatan/Bulan 

1 Pola I      

 Bapak Yusuf  6.000 18.800 112.800.000  187.175  5.365.261  
 Bapak Anam  5.000 18.800 94.000.000  153.906  4.267.189  
 Bapak Sugiyanto 4.500 18.800 84.600.000  138.766  4.612.970  
 Bapak Samsul  6.000 18.800 112.800.000   208.413  5.652.397  
 Bapak Khoirul 6.000 18.800 112.800.000  202.203  5.466.095  
 Bapak Samsudi 4.500 18.800 84.600.000  143.413  4.752.397  
 Ibu Lasmi 4.500 18.800 84.600.000  142.517  4.675.522  
 Bapak Kodir 4.500 18.800 84.600.000   137.101  3.663.022  
 Bapak Dian 5.000 18.800  94.000.000  155.432  4.162.970  
 Bapak Eko 5.000 18.800  94.000.000  155.745  4.172.345  
 Bapak Sholeh 6.500 18.800 122.200.000  214.375  5.781.251  
 Bapak Hamit Arif 3.000 18.800 56.400.000  63.837  2.715.105  
 Jumlah  60.500 225.600 1.137.400.000 1.902.884 55.286.522 
 Rata-Rata  5.042 18.800 94.783.333 158.574 4.607.210 
2 Pola III      
 Ibu Diah  7.000 17.400  121.800.000   187.093   5.662.803  

 Ibu Murtiah  9000 17.400 156.600.000  246.233   7.236.980  

 Bapak Mujib 3.000 17.400 52.200.000   35.417  1.912.501  

 Bapak Sutris 5.000 17.400 87.000.000  122.354   3.770.606  

 Bapak Faisal  4.500 17.400 78.300.000   100.427   3.312.803  

 Bapak Rokim 3.000 17.400 52.200.000  69.219   1.776.564  

 Bapak Sodiq 6.500 17.400 113.100.000  168.976  5.269.272  

 Bapak Hari 3.000 17.400  52.200.000  42.738   1.932.137  

 Bapak Imam 8.000 17.400 139.200.000  213.781   6.013.439  

 Bapak Rofiq 6.000 17.400 104.400.000  148.835  4.665.053  

 Jumlah 55.000 174.000 957.000.000 1.335.072 41.552.157 
 Rata-Rata 5.500 17.400 95.700.000 133.507 4.155.216 
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   Lampiran 13. Daftar Konsumen Dalam Pemasaran Ayam Pedaging  Di Kecamatan Kepung 

Nama 

Konsumen 

Usia  

Konsumen/th 

Pendidikan 

Konsumen 

Jumlah 

Pembelian/kg 

Harga/Kg Dalam 

Pembelian/Pedagang 

Alamat Konsmen Pendapatan/ 

 Bulan (Rp) 

Ibu Marpin  34  Tahun  SMA 20 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kepung 2.000.000-2.500.000 

Ibu Dewi 30 Tahun PT 40  18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kepung 2.500.000-3.000.000 

Ibu Nisa 40 Tahun PT 35 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kepung 2.500.000-3.000.000 

Ibu Anita 38 Tahun SMA 20 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kepung 2.000.000-2.500.000 

Ibu Sudar 42 Tahun SMA 30 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kepung 2.000.000-2.500.000 

Ibu Intan 34 Tahun SMA 40 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kepung 2.000.000-2.500.000 

Ibu Kasiati 37 Tahun SMP 30 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Pare 2.500.000-3.000.000 

Ibu Ida 30 Tahun SMP 20 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Pare 2.500.000-3.000.000 

Ibu  Indah 32 Tahun PT 25 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Pare 2.500.000-3.000.000 

Ibu Erni 36 Tahun SMA 20 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  P are 2.000.000-2.500.000 

Bu Susi 45 Tahun SMP 30 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Pare 2.000.000-2.500.000 

Bapak Imron 32 Tahun SMA 35 18.900 Pedagang   Kecil Kecamatan  Pare 2.000.000-2.500.000 

Bapak Rizal 39 Tahun SMA 45 17.700 Pedagang   Menengah Kecamatan  Badas 2.500.000-3.000.000 

Ibu Nurul 32 Tahun SMA 40 17.700 Pedagang   Menengah Kecamatan  Badas 2.500.000-3.000.000 

Bapak Rokim  34 Tahun SMA 35 17.700 Pedagang   Menengah Kecamatan  Badas 2.000.000-2.500.000 

Ibu Sari 27 Tahun SMA 20 17.700 Pedagang   Menengah Kecamatan  Badas 2.000.000-2.500.000 

Ibu Sukma 60 Tahun PT 40 17.700 Pedagang   Menengah Kecamatan  Badas 2.500.000-3.000.000 

Mbak Dila 40 Tahun SMA 25 17.700 Pedagang   Menengah Kecamatan  Badas 1.500.000-2.000.000 

Ibu Lastri 37 Tahun SMA 15 17.400 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kandangan 1.500.000-2.000.000 

Ibu Rosma 28 Tahun SMA 20 17.400 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kandangan 1.500.000-2.000.000 

Ibu Ela 38 Tahun PT 40 17.400 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kandangan 2.000.000-2.500.000 

Ibu Varida 36 Tahun SMA 30 17.400 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kandangan 2.000.000-2.500.000 

Bapak Mesni 41 Tahun SMA 20 17.400 Pedagang   Kecil Kecamatan  Kandangan 2.000.000-2.500.000 
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Lampiran 14. Standar Performance dan Contoh Kontrak 

                        Kemitraan 
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Lampiran 15. Kuisioner Penelitian Untuk Peternak 

A. Profil Responden  

1. Nama      : 

2. Alamat      : 

3. Umur      : 

4. Jenis Kelamin     :  Laki-Laki / Perempuan 

5. Pengalaman Beternak    : 

6. Pendidikan Terakhir    : 1. SD  2. SMP

     3.  SMA 4. PT 

7. Pendidikan Non Formal     : 

 Jenis Kegiatan               : 

8. Pekerjaan Utama      : 

 a) Petani    b) Peternak   

    c) Pegawai Negeri   d) Lain-lain 

Gaji / Bulan :   a. < 500 Ribu     c. 500 Ribu - 1 Juta 

      b. 1 Juta - 2 Juta    d. 2 Juta – 3 Juta     

      e. > 3 Juta   
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9. Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga :   

10. Pendapatan / Periode   :  

B. Profil Usaha 

1. Jenis Usaha   : 

2  Awal Berdiri  : 

3. Jumlah Ternak  :   Ekor 

4.  Kepemilikan Lahan :  

 

6. Penggunaan Teknologi : 

7. Modal Usaha  : 

 

 

 

NO LAHAN LUAS KEPEMILIKAN 

1 Sawah   

2 Kebun   

3 Kandang   

4 Tanaman 

Pakan 
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C. Modal Tetap 

No Uraian Jumlah Satuan (Rp) Total Daya 

Tahan 

1 Kandang     

2 Transportasi     

3 Tanah     

4 Peralatan Jumlah Harga 

(Rp/Satuan) 

Total Daya 

Tahan 

Tempat Pakan     

Tempat 

Minum 

    

Pemanas     

Terpal     

Drum     

……….     

……….     

6      

..............     

………..     

………..     

Total Modal Tetap    
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D. Biaya Operasional / Periode 

1 Pakan Tambahan Jumlah Harga 

(Rp/Satuan/

Periode) 

Total 

 …………    

 …………    

 .................    

 .................    

 ………….    

2 Vaksin, Vitamin 

dan Obat 

Tambahan 

Jumlah Harga 

(Rp/Satuan/

Periode) 

Total 

 ……….    

 ……….    

 ……….    

 ……….    

 ………..    

3 Listrik dan Air Lama 

(Periode) 

Harga 

(Rp/Period

Total 
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e) 

 Listrik     

 Air    

4 Tenaga Kerja Orang Harga 

(Rp/Orang/

Periode) 

Total 

 …………….    

 …………….    

 ………….....

. 

   

 …………….

. 

   

 …………….

. 

   

5 BBM Jumlah Harga 

(Rp/Satuan

/Periode) 

Total 

 …………..    
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 …………..    

 …………...    

 …………..    

6 Lain – Lain Jumlah Harga 

(Rp/Satuan

/Periode) 

Total 

 Sekam    

 Gamping    

 ………… 

 ………… 

   

7     

    

TOTAL  
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E. In Depth Interview 

1. Nama Perusahaan Mitra : 

2. Lama Bermitra  : 

3. Perjanjian Kontrak  

 Lama Kontrak  : Periode / Tahun 

 Jaminan  : 

 Target Produksi : (Kg 

daging/karung pakan/periode) 

 Target ………… : 

 Target ………… : 

 Target ………… : 

4. Hasil Produksi Periode Saat Ini : 

5. Data Produksi Selama 1 Tahun 

 Produksi Tertinggi : 

 Produksi Terendah : 
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F. Penerimaan Ayam Pedaging 

No Uraian Jumlah / 

Periode 

Harga 

(Rp/Satuan/Periode) 

Total 

1     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

TOTAL    
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KUISIONER PEMASARAN UNTUK 

LEMBAGA PEMASAR 

 

I. Identitas Pedagang  

1. Nama = ……………………………… 

2. Dukuh 

 

= ………………………… 

Desa……………………. 

3. Pengalaman Berdagang = …………tahun 

4. Kelamin =  1.  Pria        2.  Perempuan 

5. Umur = ……………tahun 

6. Pendidikan Terakhir = 1. SD      3. SMA 

2. SMP   4. Diploma/Sarjana 

7. Omset per bulan = ……………………………… 

   

 

 

 

 

 

Lampiran 16. Kuisioner Penelitian Untuk Lembaga 

                             Pemasar 
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II. Pembelian Dan Penjualan Per Bulan (1 Bulan 

Terakhir) 

 

 

 

 

 

Item Satuan Jumlah

/luas 

Harga 

Satuan 

Biaya 

1. Pembelian dari 

Produsen 

- Produsen 1 

- Produsen 2 

- Produsen 3 

- Produsen 4 

- Produsen 5 

- 

…………………… 

- 

…………………… 

- 

…………………… 

kg    
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III Biaya Produksi 

a. Biaya Tetap Per Bulan  (1 Bulan Terakhir) 

Item Satuan Jumlah

/luas 

Harga 

Satuan 

Biaya 

1.  Kendaraan unit     

2.  Timbangan rupiah    

3.  Peti rupiah    

4. Tenaga Kerja rupiah    

5. …………..     

6.  ………….     

7. …………..     

8. …………     

 

b. Biaya Variabel Per Bulan (1 Bulan Terakhir) 

Item Satuan Jumlah/Luas Harga 

Satuan 

Biaya 

1. BBM Transport liter    

2. Retribusi rupiah    

3. Beban Telepon rupiah    

4. Akomodasi rupiah    

5. Konsumsi rupiah    

6. …………     
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IV Pendapatan Pedagang Per Bulan (1bulan Terakhir) 

Item Satuan Jumlah/Luas Harga 

Satuan 

Biaya 

1.  Ayam 

Pedaging 

kg    

2. ………….     

3. ………….     
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Lampiran 17.  Kuisioner Penelitian Untuk Konsumen 

Dalam Pemasaran Ayam Pedaging Di 

Kecamatan Kepung 

 

 

KUISIONER KONSUMEN 

 

I. Identitas Konsumen  

 

1. Nama                                   : 

2. Alamat                                 : 

3. Pengalaman Berjualan         : 

4. Jenis Kelamin                      :      A. Laki - Laki   

                                                        B. Perempuan  

5. Umur Konsumen  : 

6. Pendidikan Terakhir  :       A. SD              B.SMP 

                                                        C. SMA           D.PT 

7. Jumlah Keluarga  : 

8. Jenis Usaha  : 

9. Omset Per Bulan  : 

10. Jumlah Pembelian             : 

11. Harga Pembelian Per Kg  : 
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II. Pembelian Dari Pedagang   

 

Pedagang 

Besar 

Pola I 

 Pedagang  

Menengah  

Pedagang 

Kecil  

Jumlah 

Pembelian 

 

Harga/ 

Rp/ 

Kg 

-Nama 

Pedagang 
    

-Nama 

Pedagang 
    

-Nama 

Pedagang 
    

-Nama 

Pedagang 
    

Pedagang 

Besar 

Pola II 

Pedagang 

Menengah  

Pedagang 

Kecil 

Jumlah 

Pembelian 

 

-Nama 

Pedagang 
    

-Nama 

Pedagang 
    

-Nama 

Pedagang 
    

-Nama 

Pedagang 
    

Pedagang 

Besar 

Pola III 

 Pedagang 

Menengah  

Pedagang 

Kecil 

Jumlah 

Pembelian 

 

-Nama 

Pedagang 
    

-Nama 

Pedagang 
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-Nama 

Pedagang 
    

-Nama 

Pedagang 
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Lampiran 18. Foto Dokumentasi saat Penelitian Di 

Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri 

 

     

        
 

         

              

Bapak Markus Pedagang 

Besar Ayam Pedaging 

Salah Satu Anggota Peternak 

Kemitraan di Kecamatan 

Kepung 

Kandang Pangung 

Peternak Plasma 

Truck/Kendaraan 

Angkutan Pedagang 

Besar Pengambilan Ayam 

Kandang Pangung Peternak Plasma  
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Mobil Pic Up/Kendaraan 

Angkutan Pedagang Menengah 

Pemasaran Ayam Pedaging 

Sepeda Motor/ Kendaraan 

Angkutan Pedagang Kecil 

Pemasaran Ayam Pedaging 

Tampak Depan Gudang 

Penyimpanan Ayam 

Pedaging 

Tampak Dalam Gudang 

Penyimpanan Ayam 

Pedaging 
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Timbagan Pedagang Besar 

Truck/Kendaraan Angkutan Pedagang 

Besar Pengambilan Ayam 

Timbagan Pedagang Besar 



 

Biaya pemasaran peternak =  
                      

                                 
 

 

 
             

            
 

                                          = 500.00 

Biaya pemasaran pedagang besar =  Total Biaya Tetap + Biaya BBM Transportasi+ Biaya 

Telephone + Biaya Retribusi 

                                                      =  85,26 + 37,19+2,12+1,57 

                                                      =  126,14 

Biaya pemasaran pedagang menengah = Total Biaya Tetap + Biaya BBM Transportasi+ Biaya 

Telephone  

        = 255,92 +38,43+7,01 

                                                              = 301,36  

Biaya pemasaran pedagang kecil         = Total Biaya Tetap + Biaya BBM Transportasi+ Biaya 

Telephone  

        = 376,40 +59,83+20,16 

                                                              = 456,39 

 

1. Share harga  peternak =      

 

 Share harga  peternak    =   15.894,16  x 100% 

                                                18.900,00 

 Share harga  peternak    =    84,09 

 

   Keterangan : 

   SPf   = Efisiensi Pemasaran (%) 

   Pf     = harga di tingkat peternak (Rp./kg) 

   Pr     = harga di tingkat konsumen (Rp./kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

%100
Pr

x
Pf

SPf 
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Lampiran 19.  Perhitungan  Biaya dan Efisiensi Pemasaran, Share Keuntungan Dan 

                         Share Biaya Pemasaran 

 

Total biaya produksi peternak plasma = Biaya Tetap + Biaya Tidak Tetap  

                                                             = 552,04 + 14.892,49 

                                                             = 15.444, 49 

 



 

2. Share keuntungan peternak                                Keuntungan peternak                     x 100% 

               Keuntungan peternak + keuntungan pedagang 

 

 Share keuntungan peternak     =            449,67            x 100% 

             449,67 + 373,86  

 Share keuntungan peternak     =                449,67       x 100% 

                                                                       823,53   

 Share keuntunga                      =     54,60 % 

 

3. Share biaya  peternak           =                 Biaya pemasaran peternak                      x 100% 

                                                          Biaya pemasaran peternak +biaya pemasaran pedagang 

Share biaya  peternak             =             500        x 100% 

                                           500 +126,14  

Share biaya peternak              =            500   x 100%  

                                                                   626,14 

Share biaya peternak              =      79,85% 

 

 

 

 

4. Nilai Efisiensi pemasaran =  Eps  =   TBP 

                                                                  TNPP 

Efisiensi pemasaran peternak         =    500,00 

                                                                  18.900,00 

  Efisiensi pemasaran                        =    0,03 

 

Keterangan:  Eps      = Efisiensi pemasaran 

TBP    = Total Biaya Pemasaran 

  TNPP  = Total nilai produksi yang dipasarkan 

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

2. Eps > 1, sistem pemasaran tidak efisien 
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