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ABSTRACT 
 
 
 

The research was conducted at broiler farmer, which member of relationship 
PT. Sinar Sarana Sentosa Kediri from 10 Juli to 10 August 2007. the objectives of this 
research is to describe the channel and condition of broiler marketing by analyzing 
marketing margin, farmer share and benefit per cost share for each marketing 
institution. The research used survey method and samples were taken by purposive 
sampling method. The samples are 32 broiler farmers, include 4 wholesalers and 24 
retailer.  

The result of research show that the channel of the markerting same are : 
Farmer – Wholesalers – Retailers – consumer. Marketing margin distribution at the 
four channel are at wholesailers and retailers. At the channel I get 13.97 percent (Rp. 
1222.12 per Kg ), At the channel II get 12.39 percent (Rp. 1072.78  per Kg ), At the 
channel III get 13.78  percent (Rp. 1202.00 per Kg ) and At the channel IV get  12.46 
percent (Rp. 1078.80 per Kg ). 

Benefit per cost share same at the farmer is Rp. 0.08, at the channel 
distribution with different is channel I Rp. 0.14 and channel II, III and IV same is Rp. 
0.13.  

It’s suggested by company in order not too depressing of price at farmer, 
farmer get advantage which a few/little while expense of which they release more, 
also big accounted on risk so. While at whole salers are expense of which released a 
few/little and small risk also but the advantage bigger than farmer so that accepted by 
price costlier consumer. Therefore there must be observation from pemkot or 
related/relevant to on duty regarding marketing of broiler from strarting marketing 
early to the last that is farmer come up with consumer hand to be all existing institutes 
in marketing get advantage which appropriately without harming one another. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RINGKASAN PENELITIAN 
 
 

PEMASARAN AYAM PEDAGING PADA PETERNAKAN ANGGOTA 
KEMITRAAN PT. SINAR SARANA SENTOSA KEDIRI 

 
 

Penelitian dilaksanakan pada peternakan plasma ayam pedaging anggota 

kemitraan P.T Sinar Sarana Sentosa yang berlokasi di Kediri pada tanggal 10 juli – 

10 agustus 2007. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui saluran pemasaran 

ayam pedaging, lembaga – lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran 

ayam pedaging di P.T Sinar Sarana Sentosa Kediri, mengetahui tingkat efisiensi 

pemasaran dilihat dari margin pemasaran, share yang diterima peternak, share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dari lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Lokasi dan sampel 

diambil secara sampling yaitu 32 peternak, 4 orang pedagang besar dan 24 orang 

pedagang pengecer. Data di analisis dengan analisis margin pemasaran, share harga 

dan share keuntungan per biaya pada lembaga pemasaran.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemasaranya sama yaitu peternak – 

pedagang besar – pedagang pengecer – konsumen. Hasil analisa margin pemasaran 

menunjukkan bahwa distribusi pada ke empat saluran terjadi pada pedagang besar dan 

pengecer. Pada saluran I distribusi margin = 13.97 % (Rp. 1222.12 per Kg ), pada 

saluran II distribusi margin = 12.39 % (Rp. 1072.78  per Kg ), pada saluran III 

distribusi margin = 13.78 % (Rp. 1202.00 per Kg ) dan pada saluran IV distribusi 

margin = 12.46 % (Rp. 1078.80 per Kg ). 

Share keuntungan per biaya pada masing masing peternak sama yaitu sebesar 

Rp. 0.08 , pada pedagang perantara masing masing berbeda yaitu saluran I sebesar 

Rp. 0.14 saluran II, III dan VI juga sama yaitu sebesar Rp. 0.13 .  

Disarankan pada perusahaan agar tidak terlalu menekan harga pada peternak, 

peternak mendapatkan keuntungan yang sedikit sedangkan biaya yang mereka 

keluarkan lebih banyak, juga resiko yang ditanggung begitu besar. Sedangkan pada 

pedagang perantara biaya yang dikeluarkan  sedikit dan resiko juga kecil tetapi 

keuntungan lebih besar dari peternak sehingga harga yang diterima konsumen lebih 



mahal. Untuk itu harus ada pengawasan dari pemkot atau dinas terkait mengenai 

pemasaran ayam pedaging dari mulai pemasaran awal sampai akhir yaitu peternak 

sampai pada tangan konsumen agar semua lembaga-lembaga yang ada dalam 

pemasaran mendapatkan keuntungan yang sewajarnya dengan tidak merugikan satu 

sama lain.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The research was conducted at broiler farmer, which member of 
relationship PT. Sinar Sarana Sentosa Kediri from 10 Juli to 10 August 2007. the 
objectives of this research is to describe the channel and condition of broiler 
marketing by analyzing marketing margin, farmer share and benefit per cost share 
for each marketing institution. The research used survey method and samples 
were taken by purposive sampling method. The samples are 32 broiler farmers, 
include 4 wholesalers and 24 retailer.  

The result of research show that the channel of the markerting same are : 
Farmer – Wholesalers – Retailers – consumer. Marketing margin distribution at 
the four channel are at wholesailers and retailers. At the channel I get 13.97 
percent (Rp. 1222.12 per Kg ), At the channel II get 12.39 percent (Rp. 1072.78  
per Kg ), At the channel III get 13.78  percent (Rp. 1202.00 per Kg ) and At the 
channel IV get  12.46 percent (Rp. 1078.80 per Kg ). 

Benefit per cost share same at the farmer is Rp. 0.08, at the channel 
distribution with different is channel I Rp. 0.14 and channel II, III and IV same is 
Rp. 0.13.  

It’s suggested by company in order not too depressing of price at farmer, 
farmer get advantage which a few/little while expense of which they release more, 
also big accounted on risk so. While at whole salers are expense of which released 
a few/little and small risk also but the advantage bigger than farmer so that 
accepted by price costlier consumer. Therefore there must be observation from 
pemkot or related/relevant to on duty regarding marketing of broiler from strarting 
marketing early to the last that is farmer come up with consumer hand to be all 
existing institutes in marketing get advantage which appropriately without 
harming one another. 
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RINGKASAN PENELITIAN 
 
 

PEMASARAN AYAM PEDAGING PADA PETERNAKAN ANGGOTA 
KEMITRAAN PT. SINAR SARANA SENTOSA KEDIRI 

 
 

Penelitian dilaksanakan pada peternakan plasma ayam pedaging anggota 

kemitraan P.T Sinar Sarana Sentosa yang berlokasi di Kediri pada tanggal 10 juli 

– 10 agustus 2007. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui saluran 

pemasaran ayam pedaging, lembaga – lembaga pemasaran yang berperan dalam 

pemasaran ayam pedaging di P.T Sinar Sarana Sentosa Kediri, mengetahui 

tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari margin pemasaran, share yang diterima 

peternak, share biaya pemasaran dan share keuntungan dari lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam pemasaran.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Lokasi dan 

sampel diambil secara sampling yaitu 32 peternak, 4 orang pedagang besar dan 24 

orang pedagang pengecer. Data di analisis dengan analisis margin pemasaran, 

share harga dan share keuntungan per biaya pada lembaga pemasaran.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemasaranya sama yaitu 

peternak – pedagang besar – pedagang pengecer – konsumen. Hasil analisa 

margin pemasaran menunjukkan bahwa distribusi pada ke empat saluran terjadi 

pada pedagang besar dan pengecer. Pada saluran I distribusi margin = 13.97 % 

(Rp. 1222.12 per Kg ), pada saluran II distribusi margin = 12.39 % (Rp. 1072.78  

per Kg ), pada saluran III distribusi margin = 13.78 % (Rp. 1202.00 per Kg ) dan 

pada saluran IV distribusi margin = 12.46 % (Rp. 1078.80 per Kg ). 

Share keuntungan per biaya pada masing masing peternak sama yaitu 

sebesar Rp. 0.08 , pada pedagang perantara masing masing berbeda yaitu saluran I 

sebesar Rp. 0.14 saluran II, III dan VI juga sama yaitu sebesar Rp. 0.13 .  
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Disarankan pada perusahaan agar tidak terlalu menekan harga pada 

peternak, peternak mendapatkan keuntungan yang sedikit sedangkan biaya yang 

mereka keluarkan lebih banyak, juga resiko yang ditanggung begitu besar. 

Sedangkan pada pedagang perantara biaya yang dikeluarkan  sedikit dan resiko 

juga kecil tetapi keuntungan lebih besar dari peternak sehingga harga yang 

diterima konsumen lebih mahal. Untuk itu harus ada pengawasan dari pemkot 

atau dinas terkait mengenai pemasaran ayam pedaging dari mulai pemasaran awal 

sampai akhir yaitu peternak sampai pada tangan konsumen agar semua lembaga-

lembaga yang ada dalam pemasaran mendapatkan keuntungan yang sewajarnya 

dengan tidak merugikan satu sama lain.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.I  Latar Belakang 

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan hasil ternak semakin bertambah 

seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Salah satu produk hasil 

ternak adalah daging unggas terutama daging ayam broiler. Ayam broiler 

mempunyai prospek yang cukup tinggi sebagai penyedia protein hewani karena 

sangat efisien menghasilkan daging. Card (1991) menyatakan bahwa ayam broiler 

adalah ayam yang diternakkan khusus untuk menghasilkan daging , mempunyai 

sifat yang cepat  tumbuh dan berkemampuan baik dalam merubah pakan menjadi 

daging. Produksi dan pemasaran mempunyai hubungan ketergantungan. 

 Peningkatan produksi tanpa mendapatkan dukungan oleh sistem 

pemasaran dapat menampung pada tingkat harga yang sesuai, membuat usaha 

peternakan tidak akan berlangsung lama. Jarak dan waktu dari pusat produksi 

kepusat konsumen memungkinkan timbulnya berbagai resiko yang perlu ditangani 

dan berhubungan dengan masalah biaya pemasaran. Proses pemasaran 

memerlukan pihak lain yang disebut sebagai lembaga pemasaran. Lembaga – 

lembaga pemasaran saling berhubungan dalam satu saluran pemasaran dan tiap 

saluran pemasaran mempunyai biaya pemasaran yang berbeda.  

Usaha peternakan unggas di indonesia semakin berkembang, hal ini 

tercermin dari posisinya sebagai usaha yang handal, karena memberikan 

sumbangan terhadap peningkatan pendapatan, lapangan pekerjaan, pemenuhan 

kebutuhan gizi masyarakat dan penompang sektor industri. Sumberdaya yang 
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terbatas pada usaha peternakan unggas menjadi andalan dan pilihan sebagai 

penompang perekonomian rumah tangga.  

Produk – produk peternakan umumnya mempunyai sifat tidak tahan lama 

dan membutuhkan suatu cara pemasaran sedamikan rupa sehingga produk tersebut 

dapat sampai ketangan konsumen seperti yang  diharapkan. Produsen selalu 

memerlukan lembaga lain yang berperan sebagai saluran pemasaran dan setiap 

saluran akan memerlukan fungsi pemasaran yang biayanya berbeda – beda. 

Perbedaan biaya pemasaran pada produsen maupun lembaga pemasaran 

menyebabkan perbedaan harga pada masing – masing tingkatan lembaga 

pemasaran dan menghasilkan harga akhir yang akan dibayar oleh konsumen. 

Besarnya biaya yang ditanggung akan menentukan harga yang seimbang pada 

produsen, lembaga pemasaran dan konsumen, sehingga masing – masing 

mendapatkan keuntungan yang layak dalam menjalankan usaha maupun 

mendapatkan produk yang diinginkan. (Mosher, 1978).  

Kerjasama kemitraan terdapat dua belah pihak yang terlibat, pihak pertama 

yaitu pihak penyedia sarana produksi  ternak dan sekaligus memasarkan hasilnya. 

Pengadaan bibit, pakan, obat dan jaminan pasar menjadi tanggungan perusahaan 

yang bertindak sebagai inti, sedangkan pihak kedua disebut mitra atau plasma. 

Plasma adalah petani ternak ayam sebagai pelaksana produksi yang merupakan 

pelaku budidaya murni dan ikut bertanggung jawab terhadap apapun kondisi 

ternak.  
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I.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana saluran pemasaran ayam pedaging di P.T Sinar Sarana Sentosa yang 

berlokasi di daerah Kediri.  

2. Lembaga – lembaga pemasaran apa saja yang berperan dalam pemasaran ayam 

pedaging di P.T Sinar Sarana Sentosa Kediri.  

3. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran ayam pedaging di lihat dari margin 

pemasaran, share  yang diterima peternak, share biaya pemasaran dan share 

keuntungan dari masing – masing lembaga pemasaran yang terlibat.  

I.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain :  

1) Mengetahui saluran pemasaran ayam pedaging di P.T Sinar Sarana 

Sentosa yang berlokasi di daerah kediri. 

2) Mengetahui lembaga – lembaga pemasaran yang berperan dalam 

pemasaran ayam pedaging di P.T Sinar Sarana Sentosa tersebut.  

3) Mengetahui tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari margin pemasaran, 

share yang diterima peternak, share biaya pemasaran dan share 

keuntungan dari lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

ayam pedaging di P.T Sinar Sarana Sentosa Kediri.  

I.4  Kegunaan Penelitian  

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan tentang pemasaran usaha 

peternakan ayam pedaging bagi lembaga – lembaga pemasaran yang terlibat.  

2. Bahan masukan bagi produsen untuk dijadikan bahan pengkajian guna 

perbaikan pemasaran yang akan dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.I  Ayam Pedaging  

Peternakan pada hakekatnya adalah suatu industri biologis yang 

dikendalikan manusia sebagai subyek, ternak sebagai obyek, lahan sebagai 

lingkunagn hidup ternak, pakan dan teknologi sebagai alat pencapaian tujuan 

produksi. Usaha peternakan merupakan lapangan hidup, tempat seseorang dapt 

menanam modal untuk kesejahteraan keluarga atau sekelompok masyarakat. 

(Noegroho, 1990).  

Usaha ayam pedaging dapat membantu memenuhi gizi masyarakat 

Indonesia melalui protein hewani yang dikandungnya. Diantara ternak lain, ayam 

pedaging termasuk ternak yang paling cepat menghasilkan daging sehingga cepat 

dalam mengatasi kekurangan daging dipasaran. Hal ini disebabkan karena siklus 

hidup ayam pedaging  yang sangat pendek yaitu sekitasr 5 – 6 minggu daaaan 

ayam pedaging dapat efisien dalam penggunaan pakan. (AAK. 1986).  

Ternak unggas merupakan ternak yang umum dipelihara dan dapat 

dijumpai diseluruh wilayah indonesia, terutama didaerah pertanian. Ayam broiler 

adalah ayam jantan dan betina muda yang berumur kurang dari delapan minggu 

ketika dijual dengan bobot badan tertentu, mempunyai pertumbuhan yang cepat 

serta memiliki dada yang lebar dengan timbunan daging yang baik. Ayam broiler 

dipasarkan pada bobot hidup antara 1,3 – 1,6 Kg/ekor, karena ayam yang terlalu 

berat sulit untuk dijua, disamping dagingnya memiliki tekstur yang lembut, 

empuk dan gurih (Rasyaf, 1994).  
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Usaha peternakan ayam broiler  merupakan suatu usaha yang mempunyai 

alasan kuat untuk dikembangkan, karena ayam pedaging termasuk jenis ternak 

yang usia produksinya pendek dan merupakan sumber protein hewani yang 

bernilai tinggi yang banyak disukai oleh masyarakat. Menurut Sugama (1990)  

peternakan ayam broiler adalah budidaya ayam ras untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia yang dikategoriakan dalam peternakan rakyat dan perusahaan 

peternakan.  

Usaha peternakan ditinjau dari jenis usahanya, dibagi menjadi dua yaitu 

peternakan rakyat dan usaha peternakan. Peternakan rakyat adalah peternakan 

yang dilakukan oleh petani disamping usaha pertaniannya, didirikan dengan 

tujuan untuk menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani dan 

keluarga. Usaha peternakan adalah peternakan yang diusahakan untuk tujuan 

komersial, menggunakan manajemen terpusat dengan berbagai metode ilmiah dan 

teknik pengelolaaan yang efisien (Mubyarto, 1989). 

Usaha peternakan ayam pedaging memiliki beberapa faktor yang perlu di 

perhatikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu bibit, pakan dan 

pengelolaan usaha. Ketiga hal tersebut harus di lakukan sebaik mungkin, tidak boleh 

memilih salah satu, karena ketiga hal tersebut sangat erat hubungannya. Mubyarto 

(1989) menyatakan bahwa  pengelolaan adalah hal mendasar karena dapat 

mengkombinasikan bibit, ransum dan  lingkungan yang tepat dengan cara yang paling 

efektif dan efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal. Pengelolaan usaha 

ayam pedaging perlu memperhatikan tata laksana harian, pembiayaan dan pemasaran. 

Tata laksana harian meliputi : system kandang dan perkandangan, ransum dan cara 

pemberian, pengendalian penyakit,seleksi dan culling serta recording. 
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2.2  Definisi Pemasaran  

Pemasaran sebagai suatu proses sosial dan menejerial yang membuat 

individu maupun kelompok memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan 

lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

Konsep pemasaran mempunyai persepsi dari luar kedalam artinya konsep ini lebih 

memfokuskan pada kebutuhan pelanggan dan memperoleh laba dengan 

menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan berdasarkan pada nilai 

dengan orang lain (Kotler, 1997). 

Pemasaran adalah fungsi manajemen yang mengorganisasi dan 

menjuruskan semua kegiatan perusahaan yang meliputi penilaian dan pengubahan 

daya beli konsumen menjadi permintaan yang efektif akan suatu barang atau jasa 

serta penyampaian barang atau jasa tersebut kepada konsumen sehingga 

perusahaan dapat mencapai laba atau tujuan lain yang ditetapkannya. Pemasaran 

meliputi segala penerapan sistematis kewirausahaan guna mengikuti perubahan 

yang terus menerus terjadi pemasaran tersebut menyangkut pengerahan kerja, 

bahan pabrik, uang yang secara rasional dan logis guna mencapai laba, kemajuan 

perusahaan, tidak saja untuk satu tahun melainkan untuk jangka waktu sepanjang 

mungkin (Foster,D.W, 1974).  

Soekartawi (1993) menegaskan bahwa pemasaran atau marketing pada 

prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke konsumen. Pemasaran 

merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Suatu usaha tidak akan 

bertahan bilamana usaha tersebut tidak mampu memasarkan hasil – hasil 

produksinya (Noegroho,dkk. 1991). Pemasaran hasil peternakan sangat berperan 

dalam hal menyampaikan produk peternakan kepada konsumen. Semakin maju 
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dan semakin tinggi pengetahuan konsumen akan produk yang dipasarkan, maka 

akan semakin tinggi pula kreteria produk atau jasa yang harus disediakan untuk 

memenuhi kebutuhanya, sehingga pemasaran harus berperan agar apa yang 

dibutuhkan konsumen dapat dipenuhi (Rasyaf, 1996).  

Definisi pemasaran  menurut Swasta (1984) adalah : 

a) Pemasaran dilakukan oleh individu – individu dan organisasi 

b) Tujuan pemasaran adalah memberi kemungkinan, memudahkan dan 

mendorong adanya pertukaran 

c) Tujuan pertukaran adalah untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

manusia.  

d) Pemasaran dilakukan oleh penjual dan pembeli.  

2.3  Saluran Pemasaran  

Saluran pemasaran dalam arti sempit menurut Swasha (1979) adalah suatu 

jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen keperantara dan akhirnya sampai 

kepada pemakai atau konsumen, dimana panjang pendeknya dipengaruhi  oleh : 

jarak antara produsen ke konsumen, cepat tidaknya produk itu rusak, skala 

produksi dan posisi keuangan pengusaha. (Hanafiah dan Saaefudin, 1986). 

Sedangkan dalam arti luas adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan 

yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari suatu produk 

untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu  (Swasha,1979). 

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung 

yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk 

digunakan. Saluran pemasaran merupakan lembaga tataniaga yang dilewati dalam 
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proses penyaluran produk dari produsen sampai ketangan konsumen (Teguh dan 

Rusli, 1998).  

Saluran pemasaran pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok yaitu : a) 

Direct distribution yaitu saluran pemasaran secara langsung dari produsen ke 

konsumen atau pemakai barang, b) Single Middlement Channel yaitu perpindahan 

barang dari produsen melalui satu perantara yaitu pedagang besar atau pengecer 

kepada konsumen dan c) Multi Middlement Channel yaitu perpindahan barang 

dari produsen sampai ke konsumen melalui beberapa perantara. Menurut 

Andreasen (1995) saluran pemasaran adalah suatu sarana untuk membawa 

seorang pemasaran konsumen sasaran kesuatu tempat dan waktu dengan tujuan 

untuk memudahkan suatu pertukaran.  

Perantara digunakan karena efisiensi yang lebih tinggi dalam penyediaan 

barang untuk pasar sasaran, melalui kontak, pengalaman, spesialisasi dan skala 

operasi, para perantara biasanya memberikan sesuatu yang lebih dari yang 

mungkin dilakukan sendiriu oleh perusahaan. Dari sudut pandang ekonomi, peran 

perantar pemasaran adalah mentransformasi bauran produk yang dibutuhkan 

konsumen. Para perantara membeli produk dalm jumlah besar dari berbagai 

produsen dan memecahnya menjadi jumlah yang lebih kecil dan bauran yang 

lebih lebar yang diinginkan konsumen. (Kotler dan Amstrong,2001) 

Fungsi saluran pemasaran adalah menggerakkan barang dan jasa dari 

produsen kepada konsumen, mereka memecahkan kesenjangan utama seperti 

waktu, tempat, pemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang 

ingin menggunakannya. (Kotler dan Amstrong,2001) 
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Saluran pemasaran dapat mempunyai bentuk yang berbeda beda 

tergantung dari macam komoditi lembaga pemasaran dari system pemasaranya. 

Menurut Sukartawi (1989), saluran pemasaran dapat berbentuk secara sederhana 

dan dapat pula rumit sekali. Hal demikian tergantung dari macam komoditi 

lembaga pemasaran dan system pemasaran. System pemasaran monopoli 

mempunyai saluran pemasaran yang relative sederhana dinbanding dengan system 

pemasaran yang lain.  

Tujuan saluran berbeda beda sesuai dengan karakteristik produk. Produk 

yang mudah rusak lebih memerlukan pemasaran langsung. Produk berukuran 

besar, seperti bahan bangunan memerlukan saluran yang meminimumkan jarak 

pengiriman dan jumlah penanganan dalam pemindahan produkdari produsen ke 

konsumen, produk tidak standar dibuat sesuai pesanan dijual langsung oleh 

perusahaan.  

Suatu alternatif saluran digambarkan dengan tiga elemen yaitu jenis 

perantara bisnis yang tersedia, jumlah perantara yang diperlukan, serta syarat dan 

tanggung jawab tiap peserta saluran. Perusahaan harus mengidentifikasi jenis jenis 

perantara yang tersedia untuk melaksanakan tugas salurannya. Untuk jumlah 

perantara perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada 

tiap level saluran, ada tiga strategi yang tersedia antara lain distribusi eksklusif, 

distribusi selektif dan distribusi intensif.  

Distibusi eksklusif mencakup jumlah perantara yang yang sangat terbatas 

yang yang menangani barang atau jasa perusahaan, untuk distribusi selektif 

mencakup penggunaan lebih dari beberapa tetapi juga kurang dari semua 

perantara yang bersedia menjual produk tertentu, sedangkan untuk distribusi 
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intensif, produsen menempatkan barang dan jasa di sebanyak mungkin toko. 

(Kotler,2002) 

Menurut Kotler,(2002). saluran pemasaran ada tiga jenis yaitu system 

pemasaran vertical, horizontal dan system pemasaran multi saluran. System 

pemasaran vertical  terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pengecer yang 

bertindak sebagai satu system yang menyatu. Salah satu anggota saluranya adalah 

pemimpin, yang memiliki anggota yang lain atau memberi hak kepada anggota 

lain atau memiliki begitu banyak kekuatan yang mampu memaksa mereka 

melakukan kerjasama. System ini dapat didominasi oleh produsen, pedagang 

besar ataupun pengecer. System pemasaran horizon yaitu dua perusahaan atau 

lebih yang tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau progrrm untuk 

memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul. System saluran multi saluran 

terjadi saat suatu perusahaan menggunakan dua saluran pemasaran aatau lebih 

untuk mencapai sutu atau beberapa segmen pelanggan. 

Macam saluran distribusi menurut Swasta dan Irawan (1990) antara lain :  

1) Produsen             Konsumen.  

Saluran ini merupakan bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan 

sederhana. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkan langsung kepada 

konsumen, disebut juga saluran distribusi langsung.  

2) Produsen              Pedagang Pengecer             Konsumen. 

Saluran ini juga disebut saluran distribusi langsung, pedagang pengecer 

dapat langsung melakukan pembelian ke produsen dan kemudian langsung 

menjualnya ke konsumen.  
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3) Produsen          Pedagang Besar           Pedagang Pengecer        Konsumen. 

Saluran ini dinamakan salu\ran distribusi tradisional. Produsen hanya 

melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja dan tidak 

menjual pada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar dan 

pembelian oleh konsumen ilayani pengecer.  

4) Produsen           Agen           Pedagang Pengecer           Konsumen. 

Produsen memilih agen sebagai penyalurnya, sasaran penjualanya 

terutama ditujukan kepada pedagang pengecer.  

5) Produsen        Agen        Pedagang Besar      Pedagang Pengecer                   

Konsumen.  

Produsen menggunakan agen sebagai perantara untuk mengalirkan 

barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada 

pengecer.  

2.4  Sistem Pemasaran  

Sistem pemasaran merupakan cara memasarkan hasil baik berupa 

komoditi maupun produk, pada sistem pemasaran dikenal :  

a) Sistem pemasaran tunggal, sistem ini merupakan cara memasarkan hasil 

hanya pada sistem saja sehingga tidak ada masalah jalur. Produsen hanya 

memasarkan hasil pada satu lembaga pemasaran saja. Kelemahan sistem 

ini adalah ketergantungan hanya pada satu sistem dan produsen akan 

tunduk pada keputusan lembaga pemasaran itu karena merekalah yang 

menentukan harga.  

b) Sistem pemasaran berganda, sistem ini memakai lebih dari satu cara dalam 

memasarkan produk. Pada sistem ini produk selain dipasarkan kepada 
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pedagang pengumpul juga dipasarkan pada distributor, pedagang besar, 

pabrik makanan maupun konsumen akhir. Kebaikan sistem ini adalah bila 

satu cara lumpuh atau macet, maka masih ada cara lain, kelemahanya 

adalah produsen memerlukan tenaga, pikiran dan sumber daya tambahan.  

c) Sistem pemasaran bertahap, merupakan cara pemasaran produk pada saat 

tertentu dengan menggunakan cara tunggal dan pada saat tertentu 

menggunakan cara berganda. Cara ini dapat dikatakan sama dengan cara 

berganda, hanya saja peklaksanaanya disesuaikan dengan kondisi 

peternakan dan kemampuan peternakan (Rasyaf, 1996).  

2.5  Fungsi Pemasaran  

Sebuah saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari 

produsen ke konsumen. Hal ini mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan 

kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari orang orang yang 

membutuhkan atau menginginkannya.  

Menurut Mubyanto (1989) fungsi pemasaran adalah suatu kegiatan yang 

mengusahakan agar pembeli dapat memperoleh barang dan jasa yang diinginkan 

pada tempat, waktu, bentuk dan harga yang tepat. Fungsi pemasaran yang  utama 

adalah pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan.  

Fungsi pemasaran secara garis besar ada tiga yaitu :  

1) Fungsi pertukaran, meliputi : penjualan dan pembelian.  

2) Fungsi fisik meliputi : pengangkutan dan penyimpanan.  

3) Fungsi pelancar meliputi : permodalan, penanggungan resiko, standarisasi 

dan grading serta informasi pasar.    
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Menurut Foster (1974) fungsi pemasaran dibagi menjadi empat antara lain :  

a) Riset pemasaran  

Riset pemasaran adalah nama yang dipergunakan untuk menggambarkan 

segala jenis riset kecuali studi teknis dan keinsinyuran yang dilakukan 

agar perusahaan dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk 

operasi pemasaranya.  

b) Penjualan dan Distribusi  

Distribusi fisik adalah seluruh kegiatan perusahaan yang menayngkut 

pemindahan barang dari gudang perusahaan ketangan konsuman atau 

pemakai.  

c) Kegiatan promosi  

Tujuan periklanan adalah memberi tahu konsumen potensial, perihal 

adanya barang dipasar, meyakinkan mereka untuk membeli dan 

mengingatkan mereka selalu akan adanya barang tadi dipasar.  

Promosi penjualan bertujuan mencapai peningkatan penjualan secara cepat 

dengan konsekwensi bahwa tanpa usaha memelihara kegiatan yang mahal 

biayanya itu, peningkatan penjualan tidak dapat bertahan lama.  

d) Kegiatan pemasaran lain 

Kegiatan pemasaran yang lain adalah kanvasing, perencanaan produk, 

penetapan harga dan perencanaan laba. Tugas kanvasing adalah 

merangsang kebutuhan dan pembelian konsumen atas produk perusahaan. 

Perencanaan produk menyangkut perencanaan jajaran barang yang akan 

ditawarkan, penarikan barang yang tertinggalmodel dihapus dari jajaranya, 

pengenalan jenis barang baru dan cara modifikasi barang sesuai perubahan  
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yang terjadi dipasar atau pada konsumen.penetapan harga dan perencanaan 

laba merupakan kegiatan untuk membantu para eksekutip memutuskan 

penetapan harga, pemberian potongan dan syarat pembelian yang lain 

yang memberikan kemungkinan perusahaan meningkatkan penjualan dan 

mencapai laba yang direncanakan (Foster,D.W, 1974).  

2.6  Biaya Produksi  

Biaya produksi merupakan penjumlahan biaya tetap operasional dengan 

biaya variabel. Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan peternak au 

produsen dan tingkat besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi 

atau tingkat out put sedangkan biaya tidak tetap adalah sejumlah biaya yang 

dikeluarkan peternak dan besar kecilnya biaya ini tergantung pada besar kecilnya 

produksi atau tingkat out put (Mubyanto, 1989). Menurut Sadono Sukirno (1982) 

biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperoleh faktor – faktor produksi dan bahan – bahan mentah yang akan 

digunakan untuk menciptakan barang – barang yang diproduksikan perusahaan 

tersebut.  

Biaya penyusutan adalah biaya yang tidak dibebankan pada satu kali 

pengeluaran, tetapi sepanjang tahun yaitu sesuai dengan nilai penyusutan atau 

nilai masa baktinya. Biaya penyusutan dapat diketahui dengan cara mengurangi 

nilai awal barang dengan nilai akhir barang dibagi dengan waktu pakai. Penerapan 

konsep biaya dapat digunakan untuk menentukan laba yang selanjutnya digunakan 

untuk perencanaan dan pengambilan keputusan (Prawirokusumo, 1990).  

Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk tujuan suatu 

usaha. Biaya produksi dibagi menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. 
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Biaaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan ada atau tidak adanya ayam 

dikandang. Sekalipun peternakan sedang kosong, biaya ini tetap harus dikeluarkan. 

Biaya tetap terdiri dari biaya tetap total dan biaya tetap operasional. Sedangkan biaya 

tidak tetap adalah biaya yang berhubungan langsung dengan jumlah ayam yang 

dipelihara. Semakin banyak ayam maka akan semakin banyak pula biaya ini dan 

begitu sebaliknya. (Rasyaf. 1999).  

2.7  Harga  

Dalam pemasaran, biaya menentukan batas terendah dari harga. 

Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan kebijakan 

harga diantaranya : memilih tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, 

memperkirakan biaya, menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing, memilih 

metode penetapan harga dan memilih harga akhir (Kotler, 1997). 

Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dalam bentuk uang, 

tetapi bukan saja harga barang – barang konsumsi, hal yang sama juga berlaku 

bagi alat – alat produksi yang ditukar (Winardi, 1972).harga suatu produk 

merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap 

produk yang dibelinya. Konsumen berani membayar suatu produk dengan harga 

yang mahal apabila tingkat kepuasan yang diharapkanya terhadap produk yang 

akan dibelinya itu tinggi (Gitosudarmo, 1994).  

Menurut Swasta (1984) harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayananya. Tujuan 

penetapan harga yaitu mendapatkan laba maksimum, mendapatkan pengembalian 

investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjulan bersih, mencegah 

atau mengurangi persaingan dan mempertahankan atau memperbaiki market atau 

pasar.  
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2.8  Biaya Dan Margin Pemasaran 

Soekartawi (1993) menjelaskan bahwa biaya pemasaran adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan pemasaran. Biaya pemasaran meliputi biaya angkut, 

pungutan retribusi dan lain – lain. Mubyanto (1989) menambahkan bahwa besar 

kecilnya biaya pemasaran dipengaruhi oleh sarana transportasi, resiko kerusakan, 

tersebarnya tempat – tempat produksi dan banyaknya pungutan baik yang bersifat 

resmi maupun tidak resmi disepanjang jalan antara produsen ke konsumen.  

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan selama proses pemasaran 

berlangsung, mulai produk lepas dari tangan peternak hingga diterima konsumen 

akhir. Biaya pemasaran disetiap lembaga pemasaran berbeda tergantung pada 

macam kegiatanya yaitu semakin banyak kegiatan yang dilakukan semakin besar 

pula pembiayaan yang harus dikeluarkan (Rasyaf, 1996).  

Widodo, dkk (1993) menyatakan bahwa margin pemasaran merupakan 

besarnya perbedaan harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen 

akhir. Margin pemasaran mengandung dua unsur yaitu biaya pemasaran dan nilai 

keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran akibat adanya jasa yang 

diberikan. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang dibayar oleh 

konsumen dengan harga yang diterima produsen atau margin pemasaran adalah 

selisih antara harga ditingkat konsumen dengan harga ditingkat petani dengan 

rumus sebagai berikut :  

Mp = Pr – Pf. 

Keterangan :  

Mp = Margin pemasaran 

Pr   = Harga ditingkat konsumen  

Pf   = Harga ditingkat produsen.  
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Marketing Margin atau margin pemasaran diperlukan untuk menutup biaya 

pemasaran dan untuk memperoleh laba yang direncanakan, Hanafiah dan 

Saifuden  (1986) menyatakan bahwa ada tiga cara yang dipakai untuk menghitung 

margin pemasaran yaitu :  

1) memilih sejumlah barang tertentu yang diperdagangkan dan mencatat 

sejak awal sampai akhir system pemasaran, saluran pemasaran yang dilalui 

oleh sejumlah barang harus diketahui terlebih dahulu.  

2) Mencatat nilai penjualan, nilai pembelian dan volume barang dagang dari 

tiap lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran  pemasaran.  

3) Membandingkan harga harga pada tingkat pemasaran berbeda.  

2.9  Pendapatan  

Penerimaan adalah jumlah produk yang dijual termasuk yang digunakan 

untuk keperluan sendiri dikalikan dengan harga yang diterima. Harga yang 

dikenakan dalam penerimaan atau pendapatan adalah harga peternak atau harga 

yang berlaku ditingkat peternak. Harga yang digunakan adalah harga pasar atau 

harga eceran pasar sehingga dalam penerimaan tersebut terkandung biaya 

pemasaran. Penerimaan dikurangi dengan biaya produksi maka hasilnya 

dinamakan pendapatan (Rasyaf, 1996).  

Penerimaan adalah hasil penjualan output yang bisanya diukur dengan 

sejumlah uang atau dengan kata lain penerimaan adalah nilai uang output. 

Keuntungan adalah selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran total usaha tani 

(Soekartawi, 1986).  

Dengan dikelolanya komponen biaya yang di tanggung dalam suatu usaha 

peternakan, maka prinsip efisiensi dan efektifitas dapat diatur dan dikendalikan 

dengan mudah. Pengelolaan biaya yang di keluarkan harus diperhatikan dengan teliti 
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agar tidak terjadi alokasi biaya yang tidak seimbang pada usaha peternakan, sehingga 

dapat diketahui efisiensi biaya yang di usahakan untuk memperoleh keuntungan 

maksimum dari usaha yang dijalankan tersebut. (Widodo dan Ngapuli. 1986). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.I  Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan pada peternakan plasma ayam pedaging di P.T Sinar 

Sarana Sentosa yang berlokasi di daerah kediri, pengumpulan data dilapang 

dilaksanakan selama satu bulan yaitu antara bulan 10  juli–10 agustus 2007.  

3.2  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode survey. Penelitian survey adalah 

penelitian yang mengambil sampel  dari satu populasi dan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok. Tiga cara yang untuk mengumpulkan 

data survey yaitu pengamatan langsung, wawancara dengan responden dan 

melihat catatan yang dimiliki responden (Soekartawi dkk, 1986). 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diambil dari wawancara secara langsung dengan produsen 

dan lembaga pemasaran yang terpilih sebagai sampel berdasarkan daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan. Data sekunder diambil dari berbagai instansi 

yang ada kaitanya dengan penelitian.  

3.3  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dengan :  

1) Observasi merupakan teknik pengambilan data dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara mencatat 

secara sistematis terhadap gejala – gejala yang terkait dengan penelitian.  
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2) Studi kepustakaan, suatu teknik pengumpulan data dengan penelaahan 

pustaka dan telaah dari laporan – laporan yang berasal dari instansi terkait 

dengan penelitian.  

3) Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan terlebih dulu.  

3.4  Analisis Data  

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif. Analisis deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan keadaan lokasi, karakteristik respoden, 

tatalaksana usaha ternak, saluran pemasaran, fungsi – fungsi pemasaran dan 

sistem pasar. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis margin pemasaran 

dan farmer share.  

Rumus yang digunakan :  

1) Analisis margin pemasaran  

Mp = Pr – Pf 

Keterangan :  

Mp = Margin pemasaran (Rp/Kg) 

Pr   = Harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf   = Harga ditingkat produsen (Rp/Kg).  

2) Analisis share harga yang diterima produsen  

Spf  = Pf / Pr X 100%  

Keterangan :  

Spf  = Efisiensi pemasaran (%) 

Pr   = Harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 
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Pf   = Harga ditingkat produsen (Rp/Kg).  

3) Analisis share biaya pemasaran dan share keuntungan lembaga 

pemasaran  

Ski = (Kpi) / (Pr- Pf) X 100% 

Sbi = (Bpi) / (Pr . Pf) X 100% 

Keterangan :  

Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke-i (i=1) (Rp/Kg) 

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

Sbi  = Share biaya pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

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

Pr  = Harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf   = Harga ditingkat produsen (Rp/Kg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

BATASAN ISTILAH  

1) Pemasaran ayam broiler adalah proses penyampaian ayam broiler mulai 

dari produsen (peternak) sampai pada konsumen akhir (Rasyaf, 1996). 

2) Harga jual adalah harga yang diterima peternak ke lembaga pemasaran 

dan dari lembaga pemasaran ke lembaga pemasaran berikutnya.  

3) Harga beli adalah harga yang dibayar oleh masing – masing lembaga 

pemasaran dan konsumen akhir.  

4) Saluran pemasaran adalah rantai pemasaran dari produsen sampai dengan 

konsumen akhir atas dasar informasi dari responden yang berpedoman 

pada daftar pertanyaan.  

5) Lembaga pemasaran adalah lembaga atau badan baik kolektif maupun 

perseorangan yang melaksanakan aktivitas pemasaran (Hanafiah dan 

Saefudin).  

6) Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen dan 

lembaga pemasaran dalam satu periode tertentu dalam pemasaran ayam 

pedaging dengan satuan Rp/ Kg.  

7) Margin pemasaran adalah harga ditingkat konsumen dengan harga 

ditingkat produsen dan dari lembaga pemasaran satu ke lembaga 

pemasaran lain.  

8) Keuntungan lembaga pemasaran adalah selisih antara nilai penjualan dan 

nilai pembelian ditambah dengan biaya – biaya pemasaran dengan satuan 

Rp/ Kg.  
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9) Share  harga yang diterima peternak adalah persentase perbandingan 

antara harga ditingkat peternak dengan harga eceran di tingkat konsumen 

(%).  

10) Share biaya lembaga pemasaran adalah persentase perbandingan biaya 

pada lembaga pemasaran tersebut dengan margin pemasaran yang 

terbentuk.  

11) Pedagang besar adalah pedagang perantara yang membeli ayam pedaging 

dari peternak dengan jumlah besar yaitu rata – rata 7.967,20 Kg bobot 

hidup. 

12) Pedagang pengecer adalah pedagang perantara yang membeli ayam 

pedaging dari pedagang besar dengan jumlah rata – rata pembelian 

1.502,79 Kg bobot hidup.  

13) Konsumen adalah konsumen rumah tangga yang merupakan konsumen 

akhir pada rantai pemasaran ayam pedaging dan membeli ayam dalam 

bentuk karkas pada pedagang pengecer.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.I  Keadaan Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan wilayah kerja dari PT. Sinar Sarana Sentosa 

kediri, termasuk wilayah jawa timur yang secara geografis terletak disebelah barat 

ibu kota Surabaya yang merupakan pusat dari PT. Sinar Sarana Sentosa. PT. Sinar 

Sarana Sentosa kediri ini merupakan anak cabang dari wilayah Surabaya, Daerah 

penelitian adalah di Kabupaten Kediri Kabupaten ini merupakan salah satu 

wilayah di Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.386,05 km² yang 

terbagi menjadi 21 kecamatan. Kabupaten ini terletak pada 110º 47’ 05” - 112º 

18’ 20” Bujur Timur dan pada 7º 36’ 12” - 8º 0’ 32” Lintang Selatan. yang 

letaknya antara disebelah selatan Blitar dan disebelah utaranya adalah kota 

Jombang, disebelah timurnya kota Malang dan disebelah baratnya kota Nganjuk. 

Untuk kantor PT. ”Sinar Sarana Sentosa” terletak di perumahan Jl. Kartini No. 14 

Kediri, Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kabupaten Kediri. Lokasi 

peternakan plasma terdapat di 11 Kecamatan yaitu kecamatan Ngadiluwih, 

Purwoasri, Kandat, Mojo, Semen, Kras, Ringinrejo, Pare, Wates, Plemahan dan 

Papar. Kediri adalah daerah tingkat II yang berada diwilayah administrasi Propinsi 

Jatim, suhunya rata rata antara 24 – 33 oC  dengan kelembapan antara  50 – 90 %. 

Menurut Soedjarwo (1998) suhu lingkungan sampai dengan 25 oC diperkirakan 

sesuai untuk pertumbuhan yang maksimal. Untuk setiap oC diatas suhu tersebut 

diperkirakan dapat menurunkan pertambahan bobot badan pada umur 8 minggu 

sebanyak 20 gram. Kenyataanya produktivitas ayam pedaging tetap tinggi 

walaupun suhu diatas 30 oC seperti di indonesia. Fruktuasi suhu  antara siang dan 
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malam menempatkan ternak tahan terhadap tekanan panas. Secara geografis 

ketinggian daerah ini diatas permukaan laut yaitu sekitar 214 meter.  

 PT. Sinar Sarana Sentosa kediri ini wilayah kerjanya meliputi seluruh 

wilayah kabupaten kediri, ada juga yang luar kota yaitu wilayah Nganjuk dan juga 

Jombang, wilayah kerja dari PT ini ada yang diluar kota karena letaknya yang 

dekat dan terjangkau oleh  PT. Sinar Sarana Sentosa kediri. Selain itu tempat atau 

lokasi tersebut dapat didirikan usaha peternakan yang merupakan daerah strategis 

dalam mendirikan usaha peternakan, mudah dijangkau oleh transportasi dan juga 

tidak mengganggu lingkungan sekitar peternakan. Sumber perolehan DOC 

diperoleh dari PT. Charoen Phokphan Jaya Farm dan pakan diperoleh dari PT. 

Charoen Phokphan Indonesia.  

Tujuan dari perusahaan adalah menyalurkan sarana produksi peternakan 

ayam pedaging kepada peternak plasma dan menjual hasil produksi peternak 

plasma melalui mekanisme pola kemitraan atau kerjasama yang telah disepakati 

bersama tanpa ada saling dirugikan antara kedua belah pihak, baik pihak 

perusahaan inti maupun pihak plasma. DOC ayam berjenis strain Cobb dan Ross.  

4.2   Kegiatan PT. Sinar Sarana Sentosa Kediri 

Pola kemitraan yang dikembangakan PT. Sinar Sarana Sentosa kediri ini 

dengan peternakan rakyat (plasma) adalah kerjasama inti plasma pola perusahaan 

inti rakyat (PIR). Pelaksanaan pola kemitraan atau kerjasama ini  setelah masing 

masing pihak baik inti maupun pihak plasma sepakat untuk melakukan kerjasama 

dengan surat perjanjian kontak kerjasama. Sebelum penandatanganan kontrak 

peternak atau plasma harus melakukan beberapa jalan yang ditempuh sebelum 
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kesepakatan kerjasama dengan pihak inti. Adapun jalan yang harus ditempuh oleh 

pihak plasma:  

1. Mendaftarkan diri sebagai anggota  

Semua calon plasma PT. Sinar Sarana Sentosa harus mendaftarkan diri 

sebagai anggota plasma dan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh 

perusahaan. 

2. Survai Lokasi 

Lahan yang akan digunakan untuk berternak harus mendapat izin dari 

masyarakat dengan membuktikan tanda tangan minimal 10 kepala rumah tangga, 

dan mendapat persetujuan dari pihak inti atau PT. Sinar Sarana Sentosa. Syarat-

syarat lokasi kandang yaitu cukup jauh dari pemukiman dan keramaian, cukup air, 

ada listrik, bisa dilalui oleh kendaraan atau transportasi. 

Pembuatan kandang disesuaikan dengan modal yang dimiliki oleh 

peternak. Modal ini peternak bisa membeli bahan yang murah dan mudah dalam 

persediaannya. Bahan yang digunakan peternak umumnya yaitu berasal dari 

bahan kayu dan bambu dengan atap dari genteng. 

3. Agunan  

Calon peternak plasma harus menyerahkan agunan atas kredit yaitu berupa 

surat tanah yang memiliki sertifikat, tanah yang dijadikan agunan tersebut dengan 

syaart tidak dalam sengketa yang telah disahkan oleh disahkan oleh kecamatan 

setempat dalam hal ini adalah kecamatan Kediri. Agunan ini sewaktu-waktu dapat 

dijual inti tanpa harus meminta persetujuan peternak apabila pihak plasma tidak 

bisa membayar hutang-hutangnya kepada inti sejak diadakannya penghentian 

perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak inti. Penjualan angunan tidak pernah 
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terjadi karena pada hakekatnya agunan ini hanyalah untuk mengikat hubungan 

antara kedua belah pihak yaitu peternak plasma dan perusahaan inti dalam hal ini 

PT. Sinar Sarana Sentosa Kediri. 

4. Pembuatan Kandang  

Calon plasma dalam pembuatan kandang harus mendirikan kandangan 

dengan biaya sendiri. Bangunan kandang disesuaikan dengan modal yang dimiliki 

dengan memilih bahan yang murah dan tahan lama. Pembuatan kandang meliputi 

:1). Lokasi kandang jauh dari pemukiman, 2). Lokasi kandang dekat dengan 

sumber air, 3). Lokasi kandang membujur utara – selatan, 4). Lokasi kandang ada 

jalan transportasi yang dapat dijangkau oleh alat transportasi atau kendaraan baik 

yang roda empat atau dua, 5). Ada persetujuan dari penduduk sekitar atau 

masyarakat didaerah itu. 

5. Penandatanganan Kontrak 

Perjanjian kontrak yang dibuktikan dengan penandatanganan kontrak 

dilakukan dengan mengisi formulir perjanjian. Penandatanganan perjanjian diatas 

materai dengan dihadiri saksi. Didalam surat perjanjian tersebut terdapat aturan 

hak dan kewajibannya. Kontrak ini dapat dihentikan apabila terjadi hal-hal 

sebagai berikut :  

1). Plasma tidak tepat memenuhi kewajiban-kewajiban menurut perjanjian. 

2). Plasma  tidak memenuhi atau mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan 

oleh inti. 

3). Plasma tidak lagi bisa mengurus kekayaannya sendiri.  

4). Plasma tanpa sepengetahuan inti menjual hasil produksi kepihak lain. 

5). Inti tidak menepati harga jual yang telah disepakati. 
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6). Pihak plasma dirugikan karena pemasokan sarana produksi seperti pakan 

dan obat-obatan tidak terpenuhi yang diberikan oleh perusahaan inti.  

6. Kunjungan kepada peternak plasma 

Kunjungan ini bertujuan untuk memberi pembinaan dan penjelasan kepada 

peternak plasma tentang segala sesuatu yang meliputi pengiriman DOC, 

pengiriman pakan dan obat-obatan. Kunjungan ini dilakukan oleh pihak 

perusahaan yang dilakukan oleh seorang Technical Service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar. Skema prosedur perekrutan calon plasma 
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peternakan untuk memberikan bimbingan atau informasi kepada peternak 

terutama mengenai menejerial atau teknik menjalankan proses usaha peternakan 

secara utuh kemudian peternak menerapkan sesuai dengan kondisi internalnya. 

(Arifin, 1998).  

Tujuan dari kemitraan antara lain adalah memperkecil resiko usaha 

terutama peternakan rakyat sebagai mitra usaha karena dijamin sarana produksi, 

pemasaran hasil dan jaminan pendapatan oleh perusahaan peternakan dan 

perusahaan dibidang peternakan selaku mitra usaha tani. Nugroho, 1990. 

mengatakan tujuan dari kemitraan adalah : 

1) pemanfaatan teknologi dan menejemen modern yang dilakukan oleh 

perusahaan akan meningkatkan efisiensi usaha. 

2) Menciptakan mekanisme proses pemerataan pendapatan melalui 

kesempatan berusaha 

3) Memecahkan masalah perbedaan kepentingan yang sering timbul antara 

bentuk skala besar dan skala kecil.    

Kemitraan usaha merupakan salah satu cara untuk memberdayakan 

peternak rakyat dalam mengembangkan usaha dan daya saingnya, kerjasama yang 

dilakukan oleh inti dengan plasma melibatkan PT. Charoen Phokphan Jaya Farm 

selaku pemasok bibit dan pakan ternak disamping sebagai induk usaha PT. Sinar 

Sarana Sentosa. Obat dan vaksin diperoleh melalui kerjasama dengan beberapa 

perusahaan yang nantinya akan disuplai kepada plasma. Pedagang ayam yang 

hendak membeli ayam harus melalui prosedur dengan inti terlebih dahulu dan 

setelah itu membawa SPPA (surat perintah penangkapan ayam) dari inti guna 

mengambil ayam yang hendak dibeli ke plasma yang telah ditunjuk oleh pihak 
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inti. Sesuai dengan perjanjian pola kemitraan bahwa plasma harus melakukan 

panen dan penjualan ayam hanya kepada inti kemitraan.  

4.3  Persyaratan Peternak Plasma 

Persyaratan untuk mengikuti pola kemitraan di PT. Sinar Sarana Sentosa 

kediri ini merupakan dasar dari kerjasama yang dilakukan antara perusahaan inti 

dan plasma, persyaratan ini harus dipenuhi oleh peternak untuk dapat mengikuti 

pola kemitraan dengan PT. Sinar Sarana Sentosa kediri, yaitu : 

1) memiliki tanah untuk lokasi kandang atau kandang ayam milik sendiri atau 

sewa 

2) mempunyai modal untuk membangun kandang dan membeli peralatan  

3) memiliki prasarana jalan, listrik dan air yang memadai 

4) memberikan agunan sebagai jaminan 

5) disetujui tetangga yang diketahui oleh kepala desa atau kepala Rw 

setempat serta camat sekitar dengan membuktikan tanda tangan oleh 

masyarakat sekitar.  

Persyaratan yang berkaitan dengan kandang dan sarana prasarananya tidak 

mutlak ditetapkan oleh pihak perusahaan artinya jika peternak telah memiliki 

kandang sendiri yang telah dipergunakan sebelumnya dan tidak memenuhi syarat 

sebagaimana yang diyakini pihak perusahaan  maka peternak tetap diberi 

kelonggaran untuk menjadi anggota PT. Sinar Sarana Sentosa kediri. Agunan 

yang diberikan sebagai jaminan dari peternak  atas sarana produksi yang diberikan 

dan dikembalikan jika peternak sudah tidak lagi menjadi peternak plasma.  
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4.4  Responden Penelitian  

Responden dalam penelitian ini meliputi empat kelompok yaitu kelompok 

perusahaan inti, peternak plasma, pedagang besar, pedagang kecil atau pengecer. 

Suatu proses pemasaran membutuhkan ketrampilan dan pengalaman didalam 

usaha guna mengusai situasi pasar sehingga dapat mengembangakan usaha dan 

meningkatkan pendapatannya.  

a) Perusahaan inti  

Perusahaan inti adalah PT. Sinar Sarana Sentosa kediri itu sendiri, 

perusahaan ini menyediakan sarana sarana yang nantinya akan digunakan untuk 

peternak plasma antara lain penyediaan DOC, pakan, obat obatan dan 

memasarkan hasil produksi dari peternak plasma yang berupa ayam hidup.  

b) Peternak plasma  

Peternak plasma yaitu para peternak yang memelihara ayam pedaging, 

mengadakan kerjasama dengan perusahaan inti, mereka memelihara ayam dari 

DOC sampai siap panen atau siap dipasarkan. Pakan dan obat obatan diterima 

peternak dari perusahan inti, selain itu peternak mendapatkan petunjuk petunjuk 

tentang pemeliharaan ayam pedaging dari perusahaan inti. Para peternak 

menyediakan kandang, peralatan dan tenaga kerja. Kandang dan peralatan harus 

sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan inti, setelah ayam siap 

dipanen maka pedagang besar ataupun pengecer mengambil ayam yang telah 

mendapatkan izin atau yang telah membayar kepada perusahaan inti sedangkan 

setelah ayam habis maka peternak mengambil uang hasil produksinya kepada 

perusahan inti.  
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c) Pedagang besar atau pengepul  

Pedagang besar atau grosir berbeda dengan pengecer dalam beberapa hal, 

pertama pedagang besar kurang memperhatikan promosi, suasana dan lokasi 

karena mereka bertransaksi dengan pelanggan bisnis dan bukan konsumen akhir, 

kedua transaksi bisa lebih besar dari pengecer dan pedagang besar biasanya 

meliputi daerah perdagangan yang lebih luas dari pada pengecer, ketiga 

pemerintah berhubungan dengan pedagang besar dan pengecer dengan cara yang 

berbeda dalam peraturan hukum dan pajak.  

d) Pengecer  

Usaha eceran meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan 

barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan 

pribadi dan bukan bisnis, pengecer adalah orang yang memiliki usaha bisnis yang 

volume penjualanya terutama berasal dari penjualan eceran. Organisasi apapun 

yang menjual kepada konsumen akhir baik itu produsen, grosir atau pengecer 

dikataikan melakukan usaha eceran, tidak masalah bagaimana barang atau jasa itu 

dijual atau dimana dijual. 

4.5  Usaha Peternakan Ayam Pedaging 

Ayam broiler atau pedaging merupakan bagian dari pertanian secara 

umum dan merupakan benda hidup yang tidak lepas dari waktu. Diantara beragam 

jenis unggas hanya broiler yang dapat memperpendek pengaruh waktu dalam 

produksi, dengan memperpendek waktu berarti perputaran modal menjadi lebih 

cepat, dan biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan akan cepat kembali, inilah 

sebabnya peternakan ayam broiler menarik perhatian banyak investor atau 

pemodal. Sehingga dengan banyaknya peserta dalam usaha peternakan ayam 
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broiler kemudian menjadi masalah sendiri dari pemasaran, faktor inilah yang 

menjadi acuan bagi peneliti.  

Peternakan ayam broiler sebenarnya belum terlalu lama berada di 

Indonesia karena mulai marak sekitar tahun 1979, sampai saat ini sudah puluhan 

peternak yang jatuh bangun namun dipihak lain tidak sedikit pula peternak yang 

terus bertahan bahkan semakin besar. Mereka yang berhasil inilah yang 

menjadikan peternak peternak lain ikut andil dalam peternakan ayam 

broiler.(Rasyaf M, 1995) Disamping itu sering jatuh bangunya peternakan  dan 

keterbatasan modal membuiat para peternaka mengambil alternative lain yaitu 

mengadakan kerjasama dengan PT. Sinar Sarana Sentosa Kediri yang dengan kata 

lain disebut kemitraan. Kerjasama ini dikarenakan kesulitan pada saat ini dan 

mahalnya biaya produksi seperti DOC, pakan, vaksin dan obat obatan sehingga 

para peternak memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan PT. Sinar Sarana 

Sentosa Kediri.  

Usman (2001) menjelaskan bahwa inti memberikan bantuan kredit berupa 

bibit anak ayam, pakan, obat-obatan dan peralatan kandang serta menjamin 

pemasarannya disertai dengan bimbingan teknis beternak ayam, sedangkan 

plasma cukup menyediakan kandang, sarana listrik dan air bersih serta 

menjalankan usaha peternakan. Peternak yang berorientasi bisnis akan 

menekankan penggunaan sumber daya seefisien mungkin, ini bukan berarti 

penggunaan sumber daya sekecil kecilnya untuk hasil yang sebesar besarnya. 

Prinsip ini tidak berlaku untuk bisnis dan teknis beternak semua sumber daya 

digunakan pada porsi yang sebenarnya yaitu semua biaya yang dikeluarkan harus 
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kembali bahkan harus menghasilkan lebih banyak dibanding biaya yang 

dikeluarkan.  

Jumlah pemeliharaan ayam pedaging pada peternak plasma yang diteliti  

cukup bervariasi mulai dari 2.000 ekor sampai 12.000 ekor tergantung pada 

kemampuan dan lama usaha yang dijalankan oleh peternak. Bagi peternak baru 

akan memulai usaha dengan pemeliharaan minimal 2.000 ekor per periode bahkan 

bila mampu akan lebih besar, jumlah tersebut belum termasuk bonus yang 

diperoleh dari pembelian DOC karena setiap pembelian 100 ekor DOC, peternak 

akan memperoleh 2 ekor DOC sebagai resiko transportasi. Bagi peternak yang 

sudah lama menjalankan usaha akan memperluas usahanya, bahkan ada yang 

memiliki lebih dari satu kandang baik satu pada lokasi yang sama maupun tempat 

terpisah. Kandang pada peternak mitra PT. ”Sinar Sarana Sentosa” semuanya 

menggunakan model panggung. 

4.6  Pemasaran  

Pemasaran hasil produksi ternak dilakukan pada waktu pemanenan ternak 

yang diberi izin oleh pihak inti yang sudah memberikan surat penangkapan ayam 

(SPPA) untuk melakukan pemanenan dengan pembeli yang datang sendiri 

dilokasi peternakan untuk mengambil ayam dari kandang. Pemasaran hasil 

produksi ayam pedaging di PT Sinar Sarana Sentosa ini ditunjukkan untuk 

memenuhi permintaan pasar lokal dan sekitarnya. Harga penjualan ditentukan 

berdasarkan harga pasar dan dibayar secara tunai oleh pembeli kepada 

perusahaan, ayam dijual dan diambil sendiri oleh  pembeli dari peternak dengan 

prosedur sebagai berikut : 
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1) pembeli membayar secara tunai kepada perusahaan sesuai dengan jumlah 

ayam yang diminta. 

2) Pembeli memperoleh ayam yang diminta dengan bobot yang diinginkan.  

Dalam sektor swasta atau publik, perusahaan selalu menciptakan dan 

mempertahankan prestasi unggul dalam waktu yang lama karena ditunjang 

informasi pasar yang baik mengenai prilaku konsumen, pesaing, produk, keadaan 

pasar, bisnis, angka permintaan, penawaran, tingkat daya beli masyarakat dan lain 

sebagainya yang semuanya saling terkait dan memiliki fungsi tersendiri bagi 

pemasaran untuk menetapkan strategi perusahaan dalam bersaing yang kompetitif 

dalam dunia industri. Untuk menghadapi persaingan perusahaan harus 

memperhatikan kebijakan pemasaran dalam hal produk, harga, distribusi dan 

promosi. Pemasaran adalah system keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang 

ada dan pembeli potensial.  

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian 

dikediri diketahui bahwa ayam pedaging dijual dan dipasarkan pada umur sekitar 

36-42 hari tetapi ada juga yang dipanen lebih dulu jika stok dipasaran habis. 

Bobot untuk ayam panen sekitar 1,3 - 2,0 Kg, untuk ayam dengan bobot 1,5-1,6 

digunakan sebagai ayam panggang direstoran serta untuk konsumsi rumah tangga, 

ayam bobot 1,7-1,8 dijual oleh pengecer dipasar sedangkan ayam dengan bobot 

1,9 - >2,0  pada umumnya digunakan untuk pedagang sate ayam. 
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Proses pemasaran umumnya diawali dengan dibelinya ayam dari peternak 

oleh pedagang pengepul setelah membayar keperusahaan dan mendapat izin dari 

perusahaan tersebut kemudian dijual ke pengecer dan kemudian dijual lagi oleh 

pengecer ke konsumen terakhir atau rumah tangga masyarakat.  

System pembelian yang dilakukan dalam pola kemitraan ayam pedaging 

antara pihak peternak plasma dengan perusahaan adalah dengan menggunakan 

harga garansi atau kontrak yaitu harga hasil produksi yang ditetapkan oleh pihak 

perusahaan inti kepada pihak plasma dan disetujui sebelum proses produksi 

dimulai, penetapan harga kontrak merupakan wewenang dari pihak perusahaan 

inti secara mutlak yang dapat berubah setiap periode produksi, penetapan harga 

dilakukan oleh PT. Sinar Sarana Sentosa Kediri dengan harga garansi yang 

menjamin kepastian harga hasil produksi tidak terpengaruh oleh adanya fruktuasi 

harga pakan dan DOC serta anjloknya harga ayam dipasar yang sering merugikan 

peternak sebab harga yang sering tidak menentu. System yang ditawarkan 

perusahaan dijamin menguntungkan pihak peternak.  

Harga garansi  bagi peternak plasma merupakan pihak yang paling lemah 

hal ini disebabkan bahwa peternak adalah penerima harga tanpa mempunyai 

kekuatan tawar menawar, kekuatan pembentukan harga terletak pada perusahaan 

inti dan peternak plasma tinggal menyepakati harga yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan dengan catatan pihak peternak plasma tidak dirugikan secara 

ekonomis maupun teknis pada pola kemitraan yang ada di PT. Sinar Sarana 

Sentosa Kediri. Berikut tabel harga garansi sarana produksi ternak.  
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Tabel harga garansi sarana produksi ternak di PT. Sinar Sarana Sentosa 
Kediri tahun 2007.   

     Sarana produksi dan hasil produksi  Harga (Rp/ekor) 

1. DOC  3.000,- 

2. Pakan S10           2.950,-  

3. Pakan S11                                                                    2.900,- 

4. Pakan S12           2.850,- 

5. Obat       55.000/unit, (Net) + PPN 10% 

Berat badan (Kg/ekor) 

1. < 1.39          7.740,- 

2. 1.40 – 1.59          7.600,- 

3. 1.60 – 1.79          7.556,- 

4. 1.80 – 1.99                                                                  7.520,- 

5. 2.00 – Up          7.490,- 

Sumber : PT. Sinar Sarana Sentosa Kediri, 2007.  

Harga ayam ditunjukan oleh berat badan yang paling rendah yaitu kurang 

dari 1.39 sedangkan harga ayam yang paling tinggi memiliki harga yang rendah, 

semakin tinggi bobot ayam maka semakin rendah pula harganya ditingkat 

perusahaan. Harga garansi ini sewaktu waktu dapat berubah, jika ayam sakit atau 

kualitas jelek, maka perusahaan akan melakukan pemotongan harga garansi 

tergantung kondisi, perusahaan yang mencarikan pasar dan peternak dapat 

menerima hasil penjualan ayam.  

Peternak memasarkan ayam pedaging kepada pedagang pengepul  yang 

mendatangi lokasi peternakan melalui pihak perusahaan, pedagang pengepul 

datang setelah ada konformasi dari pihak perusahaan dengan membawa bukti 
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yang berupa lembaran kwitansi yang telah disahkan oleh pihak perusahaan, selain 

itu peternak yang sudah lama ikut dalam kemitraan ini sudah banyak mengenal 

para pedagang pengepul sehingga akan mempermudah dalam proses pengambilan 

ayam pedaging yang siap untuk dipanen. Pedagang pengepul mengambil ayam 

yang siap panen dengan patokan harga per Kg berat ayam yang dibutuhkan 

pengepul, semua ayam yang dibeli dengan harga yang berbeda berdasarkan berat 

rataan dan harga garansi yang berlaku, hal ini merupakan konsekwensi pembelian 

dengan system harga kontrak yaitu harga yang telah ditetapkan oleh pihak 

perusahaan inti kepada peternak plasma sebelum proses produksi dimulai.  

Pasar yang dituju adalah pasar tradisional dan penanganan karkas ayamnya 

pada pedagang kecil tersebut masih sederhana. Meningkatnya tingkat pendapatan 

masyarakat sekarang ini menjadikan semakin banyaknya permintaan konsumen 

akan daging ayam, pasar tradisional merupakan pasar yang relative mudah untuk 

dimasuki dikarenakan tidak mempunyai standart permintaan konsumen yang 

terlalu tinggi. Mengetahui pangsa pasar dan segmentasi pasar akan 

memeperlancar proses pemasaran dan memudahkan kita mengatasi persaingan 

yang timbul.  

Pemasaran dinyatakan sebagai suatu proses sosial dan menejerial yang 

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. Pemasaran merupakan kegiatan terakhir dari proses 

produksi sehingga baik dan buruknya system pemasaran yang dilakukan 

berpengaruh nyata terhadap tingkat keuntungan yang dicapai. (Kotler,1997).  
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4.7  Lembaga Pemasaran, Biaya Dan Keuntungan Yang Diterima.  

Lembaga lembaga yang ada dan menjadi bagian dalam penelitian dan 

sisitem pemasaran ini antara lain : 

1) Peternak Plasma 

Peternak adalah orang yang menjadi anggota kemitraan di PT. Sinar 

Sarana Sentosa kediri yaitu yang memelihara ayam pedaging mulai dari pra 

produksi, produksi dan masa panen.hasilnya berupa ayam padaging hidup yang 

siap dijual sesuai dengan bobot yang diinginkan oleh pasar dan penjualnya sesuai 

perjanjian awal dengan perusahaan inti.  

         Peternak merupakan produsen yang menyediakan produk hasil ternak yang 

berupa ayam pedaging hidup, seluruh kegiatan peternak adalah kegiatan produksi 

yang memerlukan biaya, biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

Jumlah rata rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh masing masing peternak adalah 

Rp. 1.095.952,89 dengan total biaya dari 32 peternak adalah Rp. 35.070.492,55 

sedangkan untuk rata rata biaya tidak tetap yang dikeluarkan oleh masing masing 

peternak adalah Rp. 64.835.867 ,- dengan total biaya tidak tetap keseluruhan dari 

32 peternak adalah Rp. 2.074.747.756,- 

Usaha tani merupakan proses dengan sumber daya dan situasi 

dimanipulasi oleh petani ternak, sumber daya salah satunya adalah tenaga kerja, 

jadi petani ternak mengelola tenaga kerja berasal dari keluarganya sendiri 

keuntungan yang didapat lebih tinggi dapat menekan biaya produksi seefektif dan 

seefisien mungkin. Peternak bisa mendapatkan keuntungan yang layak jika 

mampu menguasai strategi manipulasi sumber daya yang terbatas tersebut. 

(Mahekam dan Malcolm, 1982). Dalam penelitian ini peternak tidak mempunyai 

hak untuk menetapkan harga jadi secara langsung harga dimonopoli oleh 
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perusahaan inti sedangkan untuk mengurangi biaya biaya produksi , peternak 

menggunakan keluarganya sebagai tenaga kerja sendiri untuk menekan biaya 

produksi. 

2) Pedagang Besar  

Pedagang besar adalah pedagang perantara yang membeli ayam pedaging 

dari perusahaan inti, mengambilnya kepeternak dan menjulanya ke pedagang 

pengecer. Sistem pembelianya dan penjualanya secara tunai. Dalam penelitian ini 

pedagang pengepulnya ada empat orang.  

Pedagang besar I mendapatkan ayam pedaging hidup dari tujuh orang 

peternak dengan rata rata harga per Kg adalah Rp. 7.523,71, dan volume 

pembelian ayam sebesar 58.059 Kg, pedagang besar II mendapatkan ayam 

pedaging dari sembilan orang peternak dengan rata rata harga per Kg adalah Rp. 

7.585,56, dan volume pembelian ayam sebesar 91.110 Kg,  pedagang besar III 

juga mendapatkan ayam pedaging dari enam orang peternak dengan rata rata 

harga per Kg adalah Rp. 7.523,- volume pembelian ayam sebesar 49.020 Kg dan 

sisanya sepuluh orang peternak mengepul kepedagang besar IV dengan harga rata 

rata per Kg adalah Rp. 7.581,20 volume pembelianya adalah sebesar 104.866 Kg.  

Harga pengambilan ayam pedaging oleh pedagang besar kepada peternak 

tidak sama antara peternak satu dengan peternak lain, penetuan harga didasarkan 

atas harga garansi atau kontrak yaitu berdasarkan bobot ayam.  

Pedagang besar melakukan kegiatan pembelian dan penjualan,semuanya 

memerlukan biaya pemasaran. Untuk pedagang besar I biaya pemasaran yang 

dikeluarkan sebesar Rp. 3.250.000,- untuk pedagang besar II biaya pemasaran 

yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 3.300.000,-untuk pedagang besar III sebesar 
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Rp. 3.150.000,- dan untuk pedagang besar IV sebesar Rp. 3.833.333.33 dan rata 

rata biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh masing masing peternak sebesar Rp. 

3.383.333.33 

Transportasi memerlukan bensin untuk pengangkutan ayam pedaging dari 

peternak kepedagang pengecer, tetapi juga ada pedagang pengecer yang 

mengambil ayam pedaging dari pedagang besar. Rata rata biaya yang dikeluarkan 

untuk transportasi para pedagang pengepul atau bensin yaitu sebesar Rp. 

587.500,- 

Telepon merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk 

kelangsungan pemasaran antara pedagang besar, peternak, perusahaan inti dan 

pedagang pengecer. Rata rata biaya untuk telpon yang dikeluarkan pedagang besar 

yaitu sebesar Rp. 237.500,- 

Diantara biaya biaya, yang paling besar adalah biaya untuk tenaga kerja 

karena dalam setiap pengambilan ayam pedaging dari peternak, pedagang besar 

tidak melakukanya sendiri melainkan membutuhkan bantuan dua atu tiga orang 

tenaga kerjanya, rata rata biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja adalah 

sebesar Rp. 1.850.000,- 

Alat transportasi yang digunakan berupa mobil, sedangkan kendaraan 

setiap tahunnya mengalami penyusutan, karena hampir setiap hari kendaraan ini 

digunakan oleh pedagang besar dalam kegiatan pemasaran, rata rata biaya 

penyusutan kendaraan pada pedagang besar selama satu tahun adalah sebesar    

Rp. 483.333.33 
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Biaya lain lain berupa biaya untuk makan tenaga kerja, biaya untuk 

retribusi selama perjalanan, pajak jalanan dan lain lain, rata rata besarnya biaya 

tersebut adalah sebesar Rp. 225.000,- 

Pendapatan pedagang besar yang dihasilkan dari hasil penjualan ayam 

pedaging dikurangi dengan pembelian ayam pada perusahaan dan biaya 

pemasaran. Rata rata keuntungan yang diperoleh per Kg yaitu Rp. 551,48  

3) Pedagang Pengecer 

Pedagang pengecer adalah orang yang memasarkan ayam pedaging 

kekonsumen dan mengambilnya dari pedagang besar. Pedagang pengecer yang 

terdapat dalam penelitian ini ada 12 orang pengecer 6 RPH dan 6 restoran atau 

rumah makan. Pedagang besar menjual ayam pedaging ke pedagang pengecer di 

masing masing wilayahnya. Pedagang besar I menjual ayam pedaging sebanyak 

57.415 Kg kepada enam orang pedagang pengecer dengan rata rata harga per Kg 

Rp. 8.745.83  pedagang besar II menjual ayam sebanyak 90.550 Kg kepada enam 

RPH dengan rata rata  harga per Kg Rp. 8.658.33 pedagang besar III menjual 

ayam sebesar 48.325 Kg pada enam restoran dan dengan rata rata harga per Kg 

Rp. 8.725,- sedangkan pedagang besar IV menjual ayam pedagingnya sebanyak 

104.160 Kg kepada enam orang pedagang pengecer dan menjualnya dengan rata 

rata harga per Kg sebesar Rp. 8.660,- . 

4.8  Saluran Pemasaran  

Saluran yang ada dalam penelitian ini ada empat saluran dan juga empat 

lembaga yang terlibat, yaitu peternak, pedagang besar, pedagang pengecer dan 

konsumen rumah tangga. Saluran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Sumber : Data Primer Diolah, 2007.  

Keterangan : 1 = saluran pemasaran  I  

         2 = saluran pemasaran II 

         3 = saluran pemasaran III 

         4 = saluran pemasaran IV 

Saluran pemasaran dalam penelitian ini berbeda-beda, dari saluran I yaitu 

produsen - pedagang besar - pedagang pengecer - konsumen. Dari saluran II yaitu 

produsen - pedagang besar - RPH – konsumen. Saluran III yaitu produsen - 

pedagang besar - restoran – konsumen dan pada saluran IV yaitu produsen - 

pedagang besar - pedagang pengecer – tengkulak – konsumen. Masing masing 

Peternak/produsen 

Pedagang 
besar II 

Pedagang 
besar III 

Pedagang 
besar IV 

RPH 

Restoran 

Pedagang 
pengecer B

2 3 4 

Pedagang 
pengecer C 

Pedagang 
besar  I  

Pedagang 
pengecer A 

Konsumen  

1

Pedagang 
tengkulak 
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pedagang perantara maupun peternak memiliki harga yang berbeda dalam 

menentukan harga. 

1) Saluran pemasaran I  yaitu Peternak – Pedagang Besar I – Pedagang 

Pengecer  A – Konsumen.  

Peternak menjual ayam dalam keadaan hidup kepada pedagang besar 

dengan harga  rata rata Rp. 7.523,71 Per Kg dengan volume 58.059 Kg  

(lampiran 6). Pedagang besar I menjual ayam pedaging ke pedagang pengecer 

dengan harga jual rata rata Rp. 8.745,83   Per Kg dengan volume  57.415    Kg 

(lampiran 6) sedangkan pedagang pengecer menjual ayam pada konsumen dengan 

harga Rp.   10.175 Per Kg.  

2) Saluran pemasaran 2  yaitu Peternak – Pedagang Besar II – RPH – 

Pedagang Pengecer – Konsumen.  

Peternak menjual ayam dalam keadaan hidup kepada pedagang besar 

dengan harga  Rp. 7.585,56 Per Kg dengan volume 91.110 Kg (lampiran 6). 

Pedagang besar II menjual ayam pedaging ke RPH dengan harga jual Rp. 

8.658,33 Per Kg dengan volume 90.550 Kg (lampiran 6), RPH menjual ayam 

pada pengecer dengan harga rata-rata Rp. 9.740 Per Kg dengan volume 9.407 Kg 

(lampiran 8), Sedangkan pengecer menjual ayam ke konsumen dengan harga Rp. 

11.250 Per Kg.  

3) Saluran pemasaran 3  yaitu Peternak – Pedagang besar III – Restoran 

– Konsumen.  

Peternak menjual ayam dalam keadaan hidup kepada pedagang besar 

dengan harga  Rp. 7.523 Per Kg dengan volume  49.020 Kg (lampiran 6). 

Pedagang besar III menjual ayam pedaging pada enam  restoran dengan harga jual  
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Rp. 8.725,00 Per Kg dengan volume  48.325 Kg (lampiran 6) sedangkan restoran 

menjual ayam pada konsumen. Disini tidak melakukan penelitian tentang restoran 

karena restoran memasak dulu ayam pedaging dan menjualnya lebih mahal pada 

konsumen.  

4) Saluran pemasaran 4  yaitu Peternak – Pedagang Besar IV – 

Pedagang Pengecer – Tengkulak - Konsumen.  

Peternak menjual ayam dalam keadaan hidup kepada pedagang besar 

dengan harga  Rp.  7.581,20    Per Kg dengan volume 104.866  Kg (lampiran 6). 

Pedagang besar IV menjual ayam pedaging ke pedagang pengecer B dengan harga 

jual Rp. 8.660,00   Per Kg dengan volume  104.160 Kg (lampiran 6) sedangkan 

pedagang pengecer tersebut menjual ayam pada tengkulak dengan harga ayam 

rata-rata Rp. 9.734  Per Kg dengan volume  103.740 Kg (lampiran 8)  dan menjual 

ke konsumen dengan harga Rp. 11.450 Per Kg.  

4.9. Analisa pemasaran dengan pendekatan margin pemasaran.  

Teori pemasaran menurut Kohl dan Downey (1972) menyatakan bahwa 

hasil pertanian ditinjau dari bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan 

efisien apabila harga jual priodusen > 40 % dari harga ditingkat konsumen. 

Pendapatan pendapatan mengenai efisiensi pemasaran telah banyak disampaikan 

namun indikator efisiensi sendiri belum dapat ditentukan secara pasti serta belum 

tersedia kreteria standart menganai sistem pemasaran yang memenuhi kategori 

efisien, oleh sebab itu penelitian ini menganalisa keadaan pemasaran dengan 

menggunakan pendekatan margin pemasaran, share harga dan share biaya, 

kemudian memberikan terhadap saluran pemasaran yang ada dan dilakukan dalam 

pemasaran ini.  
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Margin pemasaran adalah selisih antara harga ditingkat produsen juga 

merupakan jumlah biaya pemasaran dengan keuntungan yang didapatkan oleh 

masing masing lembaga pemasaran, namun dengan hanya melihat besarnya 

margin pemasaran saja belum dapat menyimpulkan bahwa pemasaran sudah 

efisien, oleh karena itu harus dilihat distribusi keuntungan maupun biaya yang 

dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang telibat.  

Keempat saluran pemasaran bertipe multi middlement channel yaitu pola 

pemasaran yang menggunakan beberapa pedagang perantara  antara lain pedagang 

besar, RPH, restoran dan pedagang pengecer. Margin pemasaran yang terbesar 

terjadi pada saluran pemasaran II yaitu sebesar Rp.  2.154,94 atau sebesar      

22,12 %, sedangkan margin pemasaran yang terkecil terjadi pada saluran III yaitu 

sebesar Rp. 1.202,00 atau sebesar 13,78  %.  

Semakin banyak pedagang perantara yang terlibat dalam saluran 

pemasaran maka akan semakin besar pula margin pemasaran yang terbentuk. 

Besarnya margin bagi pedagang perantara semakin menguntungkan mereka atau 

secara ekonomi berarti pemasaran semakin efisien, sedangkan jika dilihat dari 

sudut konsumen makin besar margin pemasaran maka akan semakin tinggi pula 

harga yang harus dibayar oleh konsumen rumah tangga sehingga keadaan yang 

demikian tersebut kurang efisien bagi konsumen tetapi keuntungan yang diperoleh 

konsumen yaitu lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan barang yang 

diinginkan. Konsumen tidak perlu mendatangi peternak tetapi  konsumen dapat 

mendapatkan dipasar pasar ataupun didatangi oleh pedagang pengecer secara 

langsung. Besarnya distribusi margin pada pemasaran ayam pedaging berbeda 

untuk setiap masing masing lembaga, sebab tergantung akan banyaknya kegiatan 
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yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan dan tingkat keuntungan yang diperoleh 

masing masing lembaga pemasaran.  

Dari keempat saluran tersebut margin yang paling besar diterima oleh 

saluran kedua yaitu sebesar 22,12 % hal ini berarti bahwa margin yang diterima 

pedagang perantara lebih efisien dari pada pedagang perantara yang lain 

sedangkan dari sudut pandang konsumen hal tersebut kurang efisien karena 

semakin besar margin pemasaran maka akan semakin besar pula harga yang 

diterima oleh konsumen untuk setiap pembelian ayam pedaging.  

4.10  Analisa Pemasaran Dengan Pendekatan Share Harga.  

Seluruh share yang diterima peternak sudah > 40 % sesuai dengan 

pendapat Kohl dan Downey (1972) berarti peternak mendapatkan share yang 

layak. Share pada saluran I sampai IV besarnya > 65 % hal ini karena biaya 

produksi terbesar ditanggung peternak. Ini menunjukkan bahwa pemasaran 

tersebut layak dilakukan atau layak diteruskan karena menguntungkan para 

pedagang perantara.   

Share harga yang diterima peternak pada keempat saluran tersebut dapat 

dilihat bahwa saluran pemasaran yang berlangsung tidak merugikan secara 

ekonomis sehingga saluran bertipe ini tetap berlangsung. Semakin panjang rantai 

dalam pemasaran maka semakin rendah share yang diterima peternak sehingga 

harga yang dibayar konsumen lebih besar. Hasil yang didapat dalam penelitian 

menunjukkan bahwa keempat saluran pemasaran masih layak berlangsung karena 

share harga yang diterima peternak sangat layak yaitu > 40 %.  

Share harga yang paling besar terjadi pada saluran pertama sebesar     

73,94 % hal ini berarti bahwa share harga yang diterima pedagang perantara lebih 
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efisien dari pada pedagang perantara yang lain sedangkan dari sudut pandang 

konsumen hal tersebut juga efisien karena semakin besar share harga maka akan 

semakin kecil harga yang diterima oleh konsumen untuk setiap pembelian ayam 

pedaging, tetapi dengan kerugian bahwa konsumen akan lebih sulit mendapatkan 

ayam pedaging tersebut.  

4.11  Analisa Pemasaran Dengan Pendekatan Share Biaya.  

 Share keuntungan per biaya pada masing masing saluran pemasaran ayam 

pedaging dapat dilihat pada lampiran  9. Share keuntungan yang diterima peternak 

sangat kecil  yaitu 0,08 % sedangkan pada pedagang perantaranya jauh lebih besar 

yaitu sebesar 0,27 %. Biaya yang dikeluarkan peternak lebih besar yaitu pada 

biaya produksi dan pada pedagang perantara hanya mengeluarkan biaya 

pemasaran yang kecil dan resiko yang sedikit pula tetapi mendapatkan 

keuntungan yang besar. Share keuntungan per biaya menggambarkan keuntungan 

yang diperoleh setiap Rp. 1 yang dikeluarkan oleh masing masing lembaga 

pemasaran  yang berarti bahwa jika share keuntungan per biaya sebesar 0,27  

artinya setiap Rp. 1 biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan 

sebesar Rp. 0,27. share keuntungan per biaya yang diterima peternak sudah 

merata yaitu sebesar 0,08 %. 

 Share keuntungan per biaya pada saluran pemasaran IV mempunyai 

variasi yang paling tinggi ini dapat diartikan bahwa dalam pemasaran, pedagang 

perantara mendapatkan keuntungan yang besar atas semua pemasaran yang 

dilakukan. Angka share keuntungan per biaya yang terlalu tinggi atau terlalu 

rendah menunjukkan eksploitasi harga pada salah satu pedagang perantara yang 

terlibat misalnya dengan mengambil keuntungan yang terlalu tinggi dari jasanya 
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dalam melaksanakan fungsi pemasaran dalam aktivitas pemasaran. Distribusi 

margin dan share keuntungan per biaya diharapkan merata apabila didalam 

kegiatan pemasaran melibatkan beberapa pedagang perantara.  
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.I  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dengan judul ”pemasaran ayam pedaging pemasaran 

ayam pedaging pada peternakan anggota kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa 

Kediri” didapatkan bahwa : 

1) Saluran pemasaran yang terdapat pada kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa 

Kediri ada empat macam saluran dan masing masing ke empat saluran 

tersebut berbeda-beda yaitu saluran I : Peternak – Pedagang besar – 

Pedagang pengecer – konsumen. Saluran II : Peternak – Pedagang besar –  

RPH - Pedagang pengecer – konsumen. Saluran III : Peternak – Pedagang 

besar –  Restoran  – konsumen. Saluran IV : Peternak – Pedagang besar – 

Pedagang pengecer – tengkulak  -  konsumen. 

2) Lembaga lembaga yang ada dalam saluran pemasaran antara lain  

: Peternak, Pedagang besar, Restoran, RPH, Pedagang pengecer dan 

konsumen.  

3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa margin yang paling besar diterima 

oleh pedagang perantara pada tipe saluran II yaitu sebesar  2.154,94 per 

Kg atau sebesar 22,12 %. Dan margin yang paling kecil diterima oleh 

pedagang perantara pada tipe saluran III yaitu sebesar 1202,00 per Kg atau 

sebesar 13,78 %. Hal ini berarti bahwa semakin banyak pedagang 

perantara yang terlibat dalam saluran pemasaran maka semakin besar pula 

margin pemasaran yang terbentuk, besarnya margin bagi pedagang 

perantara semakin menguntungkan secara ekonomis berarti pemasaran 
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efisien, dari sisi konsumen sebaliknya makin besar margin semakin tinggi 

harga yang harus dibayar konsumen sehingga kurang efisien secara 

ekonomi tetapi konsumen lebih mudah mendapatkan barang yang 

diinginkan.  

4) Share biaya yang paling banyak diterima oleh saluran I yaitu sebesar 73,94 

% dan share yang paling sedikit diterima oleh pedagang perantara saluran 

IV yaitu sebesar 66,21 %, Jika semakin panjang rantai pemasaran maka 

akan semakin sedikit farmer share yang diterima dan sebaliknya semakin 

sedikit rantai pemasaran maka farmer sharenya semakin besar, dari sudut 

pandang pedagang ini menunjukkan bahwa pedagang perantara pada 

saluran IV lebih efisien dan sedangkan pada pedagang perantara saluran I 

kurang efisien sehingga share biaya lebih besar dari yang lain. Share 

keuntungan yang paling besar diterima oleh saluran II dan IV  yaitu 

sebesar 0.27  mengartikan bahwa pada saluran II dan IV efisien dan 

ekonomis yang ditunjukan oleh besarnya share keuntungan dari pada 

saluran yang lain. Sedangkan pada saluran III tidak ada share keuntungan 

ataupun share biaya karena penelitian ini hanya sampai pada pedagang 

besar saja yang langsung menjualnya pada restoran.  

5.2  Saran  

Pada perusahaan agar tidak terlalu menekan harga pada peternak, peternak 

mendapatkan keuntungan yang sedikit sedangkan biaya yang mereka keluarkan 

lebih banyak, juga resiko yang ditanggung begitu besar. Sedangkan pada 

pedagang perantara biaya yang dikeluarkan  sedikit dan resiko juga kecil tetapi 

keuntungan lebih besar dari peternak sehingga harga yang diterima konsumen 
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lebih mahal. Untuk itu harus ada pengawasan dari pemkot atau dinas terkait 

mengenai pemasaran ayam pedaging dari mulai pemasaran awal sampai akhir 

yaitu peternak sampai pada tangan konsumen agar semua lembaga-lembaga yang 

ada dalam pemasaran mendapatkan keuntungan yang sewajarnya dengan tidak 

merugikan satu sama lain.  
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Lampiran 1. Biaya tidak tetap peternakan ayam pedaging anggota  

kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa kediri selama satu periode.  

 Sumber : Data primer diolah, 2007. 
 
 
 
 

No 
Responden DOC Pakan Obat-

obatan 
Tenaga 
Kerja 

Listrik dan 
Air Lain Lain TVC 

1 6000000,00 18270000,00 924634,00 730000,00 40000,00 493000,00 26457634,00 
2 6000000,00 18280000,00 376955,00 699583,33 40000,00 436000,00 25832538,33 
3 6000000,00 18502000,00 986198,00 730000,00 40000,00 533000,00 26791198,00 
4 6000000,00 18156000,00 600346,00 790833,33 40000,00 639000,00 26226179,33 
5 6000000,00 18447000,00 986198,00 730000,00 40000,00 685000,00 26888198,00 
6 6000000,00 22837500,00 452522,00 730000,00 50000,00 536000,00 30606022,00 
7 7500000,00 22434500,00 986198,00 730000,00 50000,00 655000,00 32355698,00 
8 7500000,00 22791000,00 741899,00 730000,00 50000,00 624000,00 32436899,00 
9 7500000,00 22542500,00 557232,00 730000,00 50000,00 654000,00 32033732,00 

10 7500000,00 27291000,00 871345,00 730000,00 60000,00 637000,00 37089345,00 
11 9000000,00 27110000,00 783761,00 730000,00 60000,00 721000,00 38404761,00 
12 9000000,00 31972500,00 1056184,00 730000,00 70000,00 650000,00 43478684,00 
13 10500000,00 31615000,00 1056184,00 730000,00 70000,00 745000,00 44716184,00 
14 10500000,00 32149500,00 708649,00 730000,00 70000,00 770000,00 44928149,00 
15 10500000,00 36540000,00 986742,00 1460000,00 80000,00 760000,00 50326742,00 
16 12000000,00 36595000,00 1400276,00 1460000,00 80000,00 810000,00 52345276,00 
17 12000000,00 45975000,00 783761,00 1460000,00 100000,00 820000,00 61138761,00 
18 15000000,00 46355000,00 1873618,00 1460000,00 100000,00 800000,00 65588618,00 
19 15000000,00 54810000,00 1623382,00 1460000,00 120000,00 790000,00 73803382,00 
20 18000000,00 55158000,00 999992,00 1460000,00 120000,00 890000,00 76627992,00 
21 18000000,00 54696000,00 2027502,00 1460000,00 120000,00 870000,00 77173502,00 
22 18000000,00 63945000,00 1757646,00 1460000,00 140000,00 984000,00 86286646,00 
23 21000000,00 63860000,00 1804295,00 1460000,00 140000,00 910000,00 89174295,00 
24 21000000,00 63971000,00 1623335,00 1460000,00 140000,00 954000,00 89148335,00 
25 21000000,00 68227500,00 2147627,00 1460000,00 150000,00 900000,00 93885127,00 
26 22500000,00 68440000,00 2088485,00 1460000,00 150000,00 967000,00 95605485,00 
27 22500000,00 73080000,00 2088485,00 2190000,00 160000,00 1150000,00 101168485,00 
28 24000000,00 71511000,00 3500863,00 2190000,00 160000,00 1230000,00 102591863,00 
29 24000000,00 82215000,00 2146500,00 2190000,00 2160000,00 1240000,00 113951500,00 
30 27000000,00 82241000,00 2024566,00 2190000,00 2160000,00 1480000,00 117095566,00 
31 27000000,00 91527000,00 2127502,00 2190000,00 2400000,00 1570000,00 126814502,00 
32 30000000,00 91527000,00 4999457,00 2920000,00 2880000,00 1450000,00 133776457,00 

Total 463500000,00 1483072000,00 47092339,00 41640416,67 12090000,00 27353000,00 2074747755,67 
Rata rata 14484375,00 46346000,00 1471635,59 1301263,02 377812,50 854781,25 64835867,36 
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Lampiran 2. Biaya tetap peternakan ayam pedaging anggota kemitraan   

PT.  Sinar Sarana Sentosa kediri selama satu periode. 
 

Peternak skala 
usaha 

penyusutan 
kandang 

penyusutan 
peralatan 

sewa 
tanah TFC 

Wahyu Niswatun 2000 333333,33 71801,78 25200,00 432335,11 
Siti Barokah 2000 333333,33 93000,00 25200,00 453533,33 
Sibero Malisi 2000 333333,33 77325,00 25200,00 437858,33 
Zaenal Arifin 2000 238095,24 81375,00 25200,00 346670,24 

Suyono 2000 333333,33 60000,00 25200,00 420533,33 
Mustakim 2500 425000,00 78750,00 31200,00 537450,00 

Wely 2500 425000,00 90000,00 31200,00 548700,00 
Mudawaroh 2500 425000,00 69325,86 31200,00 528025,86 

Slamet haryanto 2500 425000,00 94500,00 31200,00 553200,00 
Muhamad Munif 3000 516666,67 81875,00 37500,00 639041,67 

Abdul Kobir 3000 380952,38 67800,00 37500,00 489252,38 
Agus Hari 3500 600000,00 109000,00 43800,00 756300,00 

Eko Cahyono 3500 600000,00 154650,00 43800,00 801950,00 
Puguh 3500 600000,00 109000,00 43800,00 756300,00 

Abdul Munir 4000 691666,67 138651,72 49950,00 884268,39 
Moh. Roni 4000 691666,67 125653,12 49950,00 871269,79 

Rohib 5000 866666,67 119866,66 62550,00 1054083,33 
Yunan 5000 866666,67 108500,00 62550,00 1042716,67 
Pitoyo 6000 1046666,67 118125,00 75000,00 1245791,67 

Sukardi 6000 1046666,67 137375,00 75000,00 1265041,67 
Badrun 6000 1046666,67 223383,33 75000,00 1351050,00 

Marwiyah 7000 1225000,00 126000,00 87450,00 1445450,00 
Markus 7000 1225000,00 201045,00 87450,00 1520495,00 

Imam Rohani 7000 1225000,00 236523,52 87450,00 1555973,52 
Juwadi 7500 1315000,00 210000,00 93750,00 1626250,00 

Komariyati 7500 1315000,00 203000,00 93750,00 1619250,00 
Ali Salam 8000 1400000,00 232000,00 100050,00 1740050,00 

Ikwanul Abror 8000 1400000,00 176000,00 100050,00 1684050,00 
Moh. Irfan 9000 1566666,67 210000,00 112500,00 1898166,67 
Haryono 9000 1566666,67 215500,00 112500,00 1903666,67 
Supeno 10000 1741666,67 274152,27 124950,00 2150768,94 

Alip 12000 2100000,00 249000,00 150000,00 2511000,00 
Total 164500 17305714,29 4543178,26 2057100,00 35070492,55 

Rata rata 9969,70 804011,90 141974,32 64284,38 1095952,89 
 Sumber : Data primer diolah, 2007. 
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Lampiran 3. Total biaya peternakan ayam pedaging anggota kemitraan  
 PT. Sinar Sarana Sentosa kediri selama satu periode. 
 

Peternak Total Biaya 
Variabel 

Total Biaya 
Tetap Total biaya 

Wahyu Niswatun 26457634 432335,11 26889969 
Siti Barokah 25832538 453533,33 26286072 
Sibero Malisi 26791198 437858,33 27229056 
Zaenal Arifin 26226179 346670,24 26572850 

Suyono 26888198 420533,33 27308731 
Mustakim 30606022 537450,00 31143472 

Wely 32355698 548700,00 32904398 
Mudawaroh 32436899 528025,86 32964925 

Slamet haryanto 32033732 553200,00 32586932 
Muhamad Munif 37089345 639041,67 37728387 

Abdul Kobir 38404761 489252,38 38894013 
Agus Hari 43478684 756300,00 44234984 

Eko Cahyono 44716184 801950,00 45518134 
Puguh 44928149 756300,00 45684449 

Abdul Munir 50326742 884268,39 51211010 
Moh. Roni 52345276 871269,79 53216546 

Rohib 61138761 1054083,33 62192844 
Yunan 65588618 1042716,67 66631335 
Pitoyo 73803382 1245791,67 75049174 
Sukardi 76627992 1265041,67 77893034 
Badrun 77173502 1351050,00 78524552 

Marwiyah 86286646 1445450,00 87732096 
Markus 89174295 1520495,00 90694790 

Imam Rohani 89148335 1555973,52 90704309 
Juwadi 93885127 1626250,00 95511377 

Komariyati 95605485 1619250,00 97224735 
Ali Salam 101168485 1740050,00 102908535 

Ikwanul Abror 102591863 1684050,00 104275913 
Moh. Irfan 113951500 1898166,67 115849667 
Haryono 117095566 1903666,67 118999233 
Supeno 126814502 2150768,94 128965271 

Alip 133776457 2511000,00 136287457 
Total 2074747756 35070492,55 2109818248 

Rata rata 64835867 1095952,89 65931820 
            Sumber : Data primer diolah, 2007. 
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Lampiran 4. Rata rata biaya produksi peternakan ayam pedaging anggota 

kemitraan PT. Sinar Sarana Sentosa kediri selama satu periode. 
 

Peternak Total biaya 
Penjualan 
Ayam per 

periode(Kg) 

Biaya 
produksi 
per Kg 

Wahyu Niswatun 26889969 3717 7234,32 
Siti Barokah 26286072 3750 7009,62 
Sibero Malisi 27229056 3710 7339,37 
Zaenal Arifin 26572850 3700 7181,85 

Suyono 27308731 3695 7390,73 
Mustakim 31143472 4620 6741,01 

Wely 32904398 4655 7068,61 
Mudawaroh 32964925 4550 7245,04 

Slamet haryanto 32586932 4605 7076,42 
Muhamad Munif 37728387 5545 6804,04 

Abdul Kobir 38894013 5600 6945,36 
Agus Hari 44234984 6470 6836,94 

Eko Cahyono 45518134 6390 7123,34 
Puguh 45684449 6510 7017,58 

Abdul Munir 51211010 7395 6925,09 
Moh. Roni 53216546 7420 7172,04 

Rohib 62192844 9295 6691,00 
Yunan 66631335 9310 7156,96 
Pitoyo 75049174 11095 6764,23 
Sukardi 77893034 11115 7007,92 
Badrun 78524552 11050 7106,29 

Marwiyah 87732096 12895 6803,57 
Markus 90694790 12800 7085,53 

Imam Rohani 90704309 12825 7072,46 
Juwadi 95511377 13820 6911,10 

Komariyati 97224735 13822 7034,06 
Ali Salam 102908535 14745 6979,22 

Ikwanul Abror 104275913 15011 6946,63 
Moh. Irfan 115849667 16545 7002,10 
Haryono 118999233 16500 7212,07 
Supeno 128965271 18345 7030,00 

Alip 136287457 21550 6324,24 
Total 2109818248 303055 224238,74 

Rata rata 65931820 9470,47 7007,46 
     Sumber : Data primer diolah, 2007. 
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Lampiran 5. Keuntungan rata rata per Kg yang diterima Peternak.  
 

Peternak 
Penjualan 
Ayam per 

periode(Kg) 

Harga jual 
per Kg 

Biaya 
produksi 
per Kg 

Keuntungan 
per Kg 

Wahyu Niswatun 3717 7520 7234,32 285,68 
Siti Barokah 3750 7600 7009,62 590,38 
Sibero Malisi 3710 7556 7339,37 216,63 
Zaenal Arifin 3700 7490 7181,85 308,15 

Suyono 3695 7520 7390,73 129,27 
Mustakim 4620 7490 6741,01 748,99 

Wely 4655 7490 7068,61 421,39 
Mudawaroh 4550 7600 7245,04 354,96 

Slamet haryanto 4605 7556 7076,42 479,58 
Muhamad Munif 5545 7490 6804,04 685,96 

Abdul Kobir 5600 7490 6945,36 544,64 
Agus Hari 6470 7520 6836,94 683,06 

Eko Cahyono 6390 7490 7123,34 366,66 
Puguh 6510 7600 7017,58 582,42 

Abdul Munir 7395 7740 6925,09 814,91 
Moh. Roni 7420 7600 7172,04 427,96 

Rohib 9295 7740 6691,00 1049,00 
Yunan 9310 7520 7156,96 363,04 
Pitoyo 11095 7490 6764,23 725,77 
Sukardi 11115 7490 7007,92 482,08 
Badrun 11050 7600 7106,29 493,71 

Marwiyah 12895 7556 6803,57 752,43 
Markus 12800 7556 7085,53 470,47 

Imam Rohani 12825 7490 7072,46 417,54 
Juwadi 13820 7740 6911,10 828,90 

Komariyati 13822 7490 7034,06 455,94 
Ali Salam 14745 7556 6979,22 576,78 

Ikwanul Abror 15011 7600 6946,63 653,37 
Moh. Irfan 16545 7490 7002,10 487,90 
Haryono 16500 7740 7212,07 527,93 
Supeno 18345 7520 7030,00 490,00 

Alip 21550 7556 6324,24 1231,76 
Total 303055 241886 224238,74 17647,26 

Rata rata 9470,47 7558,94 7007,46 551,48 
 Sumber : Data primer diolah, 2007. 
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Lampiran 6. Pembelian dan penjualan ayam pedaging pada pedagang 

Pengepul.  
 

A. Tabel jumlah pembelian dan penjualan pada pedagang Pengepul I 
per bulan,  (ke  pengecer A). 

 

Peternak 
volume 

pembelian 
(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) 

jumlah 
(Rp) Pengecer

volume 
penjualan 

(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) 

jumlah 
(Rp) 

1 3717 7520 27951840 1 8950 8800 78760000
7 4655 7490 34865950 2 9275 8650 80228750

10 5545 7490 41532050 3 8780 8750 76825000
12 6470 7520 48654400 4 9650 8650 83472500
21 11050 7600 83980000 5 10525 8750 92093750
23 12800 7556 96716800 6 10235 8875 90835625
26 13822 7490 103526780       

Total 58059 52666 437227820   57415 52475 502215625
Rata rata  8294.14 7523.71 62461117.14   9569.17 8745.83 83702604.17

 Sumber : Data primer diolah, 2007. 
 
 

B. Tabel jumlah pembelian dan penjualan pada pedagang Pengepul II 
per bulan,  (ke RPH). 

 

Peternak 
volume 

pembelian 
(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) 

jumlah 
(Rp) RPH 

volume 
penjualan 

(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) 

jumlah 
(Rp) 

2 3750 7600 28500000 1 14640 8750 128100000
8 4550 7600 34580000 2 15450 8550 132097500

13 6390 7490 47861100 3 14950 8550 127822500
16 7420 7600 56392000 4 13920 8675 120756000
18 9310 7520 70011200 5 16070 8750 140612500
24 12825 7490 96059250 6 15520 8675 134636000
25 13820 7740 106966800       
29 16545 7490 123922050       
30 16500 7740 127710000       

Total  91110 68270 692002400   90550 51950 784024500
Rata rata  10123.33 7585.56 76889155.56   15091.67 8658.33 130670750

 Sumber : Data primer diolah, 2007 
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Lampiran 6. Lanjutan…. 
 
 

C. Tabel jumlah pembelian dan penjualan pada pedagang Pengepul III 
per bulan,  (ke restoran). 

 

Peternak 
volume 

pembelian 
(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) 

jumlah 
(Rp) Restoran

volume 
penjualan 

(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) 

jumlah 
(Rp) 

3 3710 7556 28032760 1 7750 8850 68587500
9 4605 7556 34795380 2 8450 8850 74782500

11 5600 7490 41944000 3 6950 8550 59422500
19 11095 7490 83101550 4 7850 8675 68098750
22 12895 7556 97434620 5 8675 8750 75906250
20 11115 7490 83251350 6 8650 8675 75038750

Total  49020 45138 368559660   48325 52350 421836250
Rata rata  8170 7523 61426610   8054.17 8725.00 70306041.67

 Sumber : Data primer diolah, 2007 
 
 
        D. Tabel jumlah pembelian dan penjualan pada pedagang Pengepul IV 

per bulan,  (ke pengecer B). 
 

Peternak 
volume 

pembelian 
(Kg) 

harga 
(Rp/Kg)

jumlah 
(Rp) Pengecer

volume 
penjualan 

(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) jumlah (Rp) 

4 3700 7490 27713000 1 16950 8560 145092000 
5 3695 7520 27786400 2 16745 8750 146518750 
6 4620 7490 34603800 3 15575 8650 134723750 

14 6510 7600 49476000 4 18560 8750 162400000 
15 7395 7740 57237300 5 17750 8575 152206250 
17 9295 7740 71943300 6 18580 8675 161181500 
27 14745 7556 111413220         
28 15011 7600 114083600         
31 18345 7520 137954400         
32 21550 7556 162831800         

Total  104866 75812 795042820   104160 51960 902122250 
Rata rata  10486.60 7581.20 79504282.00   17360.00 8660.00 150353708.33

 Sumber : Data primer diolah, 2007 
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Lampiran 7. Biaya pemasaran pada pedagang Pengepul, Pengecer  dan  
RPH.  

 
A. Biaya pemasaran pada pedagang Pengepul. 
 

pedagang 
pengepul 

vol. 
penjualan 

(Kg) 
Bensin  telepon tenaga 

kerja  
penyusutan 
kendaraan lain lain  TC  

I 57415 550000 200000 1800000 450000.00 250000 3250000 
II 90550 600000 250000 1800000 450000.00 200000 3300000 
III 48325 500000 200000 1800000 450000.00 200000 3150000 
IV 104160 700000 300000 2000000 583333.33 250000 3833333.33 

Total 300450 2350000 950000 7400000 1933333.33 900000 13533333.33 
Rata rata 75112.5 587500 237500 1850000 483333.33 225000.00 3383333.33 
 Sumber : Data primer diolah, 2007 
 
B. Biaya pemasaran pada pedagang Pengecer A.  
 
pedagang 
pengecer bensin  telepon tenaga 

kerja 
penyusutan 
kendaraan lain lain TC 

1 130000 150000 700000 275000 200000 1455000 
2 140000 160000 800000 275000 150000 1525000 
3 125000 145000 750000 275000 250000 1545000 
4 120000 130000 650000 275000 275000 1450000 
5 150000 170000 850000 275000 175000 1620000 
6 130000 755000 700000 275000 150000 2010000 

Total 795000 1510000 4450000 1650000 1200000 9605000 
Rata-rata 132500 251666,67 741666,67 275000 200000 1600833,33 

                 Sumber : Data primer diolah, 2007 
 
C. Biaya pemasaran pada RPH.  
 

RPH bensin  telepon tenaga 
kerja 

penyusutan 
kendaraan lain lain TC 

1 135000 145000 750000 275000 250000 1555000 
2 140000 135000 650000 275000 200000 1400000 
3 125000 120000 850000 275000 160000 1530000 
4 145000 135000 800000 275000 150000 1505000 
5 135000 145000 600000 275000 175000 1330000 
6 120000 165000 650000 275000 275000 1485000 

Total 800000 845000 4300000 1650000 1210000 8805000 
Rata-rata 133333,33 140833,33 716666,67 275000,00 201666,67 1467500,00 

                Sumber : Data primer diolah, 2007 
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Lampiran 7. Lanjutan…. 
 
 
D. Biaya pemasaran pada pedagang Pengecer B. 
 

pedagang 
pengecer bensin  telepon tenaga 

kerja 
penyusutan 
kendaraan lain lain TC 

1 130000 130000 850000 275000 225000 1610000 
2 150000 135000 700000 275000 230000 1490000 
3 160000 170000 750000 275000 150000 1505000 
4 170000 130000 600000 275000 250000 1425000 
5 125000 145000 650000 275000 175000 1370000 
6 160000 145000 800000 275000 250000 1630000 

Total 895000 855000 4350000 1650000 1280000 9030000 
Rata-rata 149166,67 142500,00 725000,00 275000,00 213333,33 1505000,00

                 Sumber : Data primer diolah, 2007 
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Lampiran 8. Pembelian dan penjualan pada RPH dan Pengecer.  

A. Pembelian dan penjualan pada RPH.  

RPH 

volume 
pembelian 

(Kg) 
harga 

(Rp/Kg) 
jumlah 

(Rp) 
Pengecer 

volume 
penjualan 

(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) 

jumlah 
(Rp) 

1 14640 8750 128100000 1 9055 9750 88286250 
2 15450 8550 132097500 2 9350 9650 90227500 
3 14950 8550 127822500 3 8770 9750 85507500 
4 13920 8675 120756000 4 9150 9825 89898750 
5 16070 8750 140612500 5 8960 9725 87136000 
6 15520 8675 134636000 6 9250 9645 89216250 
        7 9087 9675 87916725 
        8 8760 9815 85979400 
        9 8960 9745 87315200 
        10 9065 9825 89063625 

Total 90550 51950 784024500   90407 97405 880547200 
Rata-rata  15091,67 8658,33 130670750   9040,7 9740,5 88054720 

               Sumber : Data primer diolah, 2007 
 
 
B. Pembelian dan penjualan pada Pengecer untuk tengkulak.   

pengecer  

volume 
pembelian 

(Kg) 
harga 

(Rp/Kg) jumlah (Rp) 
tengkulak

volume 
penjualan 

(Kg) 

harga 
(Rp/Kg) jumlah (Rp) 

1 16950 8560 145092000 1 8672 9825 85202400 
2 16745 8750 146518750 2 8745 9725 85045125 
3 15575 8650 134723750 3 8575 9645 82705875 
4 18560 8750 162400000 4 8750 9650 84437500 
5 17750 8575 152206250 5 8660 9815 84997900 
6 18580 8675 161181500 6 8760 9745 85366200 
        7 8567 9825 84170775 
        8 8834 9750 86131500 
        9 8490 9650 81928500 
        10 8543 9575 81799225 
        11 8670 9850 85399500 
        12 8474 9750 82621500 

Total 104160 51960 902122250   103740 116805 1009806000 
Rata-rata  17360,00 8660,00 150353708,33   8645,00 9733,75 84150500,00 

                  Sumber : Data primer diolah, 2007 
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Lampiran 9. Margin pemasaran dan Share 
 
A. Rata rata distribusi Margin pemasaran ayam pedaging.  
 

Margin  
saluran 

pemasaran 

harga 
ditingkat 
produsen 

Rp/Kg 

harga 
ditingkat 
pedagang 

Rp/Kg (Rp/Kg) % 

I. 7523,71 8745,83 1222,12 13,97 

II. 7585,56 9740,50 2154,94 22,12 

III. 7523,00 8725,00 1202,00 13,78 

IV. 7581,20 9733,75 2152,55 22,11 
                   Sumber : Data primer diolah, 2007 

 
Share yang diterima Produsen atau Peternak.  
 

saluran pemasaran 
harga ditingkat 
produsen Rp/Kg 

harga ditingkat 
konsumen 

Rp/Kg 
farmers 

share(%) 

I. 7523,71 10175 73,94% 

II. 7585,56 11250 67,43% 

III. 7523,00 - - 

IV. 7581,20 11450 66,21% 
               Sumber : Data primer diolah, 2007 
 
 
Rata rata share keuntungan dan biaya pemasaran ayam pedaging.  
 

Biaya Rp/Kg keuntungan Rp/Kg 
share keuntungan n 

biaya (ּת/c) saluran 
pemasaran 

Produsen PP Produsen PP Produsen PP 
I. 7007,46 7671,82 551,48 1074,01 0,08 0,14 
II. 7007,46 7678,66 551,48 2061,84 0,08 0,27 
III. 7007,46 - 551,48 - 0,08 - 
IV. 7007,46 7669,70 551,48 2064,05 0,08 0,27 

             Sumber : Data primer diolah, 2007 
             PP : pedagang perantara. 
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