
ANALISA BIAYA PEMASARAN SUSU  
PASTEURISASI DI KOPERASI “SAE” 

 KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG 
 

 
 
 

SKRIPSI 

 

 
 
 

Oleh : 

Tri Retno Widhiyanto 

0310530057-53 

 
 

 
 

 
 
 

 

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2008 

 

 



ANALISA BIAYA PEMASARAN SUSU  
PASTEURISASI DI KOPERASI “SAE” 

  KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG   
 

 
 
 
 

Oleh : 

Tri Retno Widhiyanto 

0310530057-53 

 
 
 

 
 
 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
 

 

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2008 

 

 



ANALISA BIAYA PEMASARAN SUSU  
PASTEURISASI DI KOPERASI “SAE” 

  KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG   
 
 

Oleh : 
Tri Retno Widhiyanto 

0310530057-53 

 
Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada hari / tanggal :  
 

Menyetujui 
Susunan Tim Penguji 

      

 

Pembimbing Utama               Anggota Tim Penguji 
 
 
 
 
Dr. Ir. Bambang Ali N, MS. DAA            Ir. Umi Wisapti Ningsih, MS
NIP. 131 630 789              NIP. 130 936 642 
Tanggal:               Tanggal: 
 
Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
Ir. Siti Fatimah, MS  
NIP. 130 818 813 
Tanggal: 

Malang, ……………… 
Universitas Brawijaya 
Fakultas Peternakan 

Dekan, 
 
 
 

 
Prof.Dr.Ir.Hartutik, MP 

    NIP : 131 125 348 
 



KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISA BIAYA 

PEMASARAN SUSU PASTEURISASI DI KOPERASI “SAE” KECAMATAN 

PUJON KABUPATEN MALANG”. Shalawat serta salam teruntuk Nabi 

Muhammad SAW, yang telah memberikan serta menyampaikan kepada kita 

semua ajaran Rukun Imam dan Rukun Islam yang telah terbukti kebenarannya, 

serta makin terbukti kebenarannya.  

Penyususn tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada :  

1. Bapak Dr. Ir. Bambang Ali N, MS. DAA selaku dosen pembimbing utama 

yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi. 

2. Ibu Ir. Siti Fatimah, MS selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

banyak memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan 

laporan skripsi. 

3. Ibu Ir. Umi Wisaptiningsih, MS selaku dosen penguji yang telah memberi 

masukan, koreksi dan saran kepada penulis. 

4. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu (alm) dan Bapak yang telah mewarnai 

hidup ananda, terima kasih atas curahan kasih sayang, bimbingan dan 

nasehatnya pada ananda. 

5. Kakaku tersayang (M’ Mamik, Mas Ranang, Mas Hafids, M’ Ika) dan my lovely 

brother (Retno, Tanto, Listyo, Maulia) atas dukungan nasehat dan canda 

tawanya.    

6. Temen seperjuanganku anak-anak SLOW’03 Wahyu, Yo2k, Zaki, Adit, Wafa, 

Eric, Didi n Febri, Nawi, Jack, Aries n Rery, Bj, Eka, Bowo atas bantuan dan canda 

tawanya (kekonyolanmu membuat hari-hariku penuh dengan senyum dan 

tawa). 



7. Seseorang yang selalu ada dihatiku yang selalu memberikan do’a, 

semangat dan dukungan kepada penulis. 

8. Semua temen-temen SOSEK’03 yang telah mendukung penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi.  

9. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penyususun 

sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak luput dari adanya 

kesalahan. Penulis tidak menutup adanya kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan hasil penulisan skripsi ini. Penyusun berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun semua pihak yang 

membutuhkan. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

        

 

 

 

Malang,     Februari 2008 

 

 

 

                                       Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di Ngawi pada tanggal 13 Juli 1982 sebagai putra ketiga 

dari Ayah yang bernama Supeno dan Ibu Sri Sumarti 

Penulis menyelesaikan pendidikan Sokalah Dasar di SDN 1 Keraswetan, Kec. 

Geneng, Kab. Ngawi pada tahun 1995, kemudian melanjutkan ke Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri 1 Karangmojo, Magetan dengan tahun 

kelulusan 1998 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri 1 

Maospati, Magetan pada tahun 2001. 

Pada tahun 2008 penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di 

Universitas Brawijaya Malang di Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan, Fakultas 

Peternakan. Semasa menempuh studi di Fakultas Peternakan Brawijaya, penulis 

pernah aktif dalam Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Peternakan 

(HIMASEP)   periode tahun 2004/2005 dan Forum Mahasiswa Peternakan 

(FORMASTER)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

MARKETING COST ANALYISIS OF PASTEURIZED MILK 
AT COOPERATIVE “SAE” 

PUJON SUBDISTRICT- MALANG REGENCY 
 

 
The research is done at August-September 2007, is located at Cooperative 

“SAE”, Pujon Subdistrict, Malang Regency. The purpose of this research is to 
know marketing channel, marketing institutions, and to know marketing cost, 
marketing margin, farmer’s share profit and cost share of each marketing 
institutions.  

The research method is used in this research is survey. Sample fixation 
done by purposive sampling. Data analysed by quantitatively and qualitative. 
Qualitative analyse use the descriptive analyse, while quantitative analyse with the 
marketing margin, farmer’s share, profit share and cost share of each marketing 
institute. Also by using Structure, Conduct and Market Performance. 

The result showed that there are two channel pasteurized milk marketing 
a. Producer                        Final Consumer 
b. Producer         Agency              Retailer Consumer               Final Consumer   
Marketing institutions in concerned is produser, agent, consumer and retailer. 
Margin analyse showed that the first channel is efficient channel, couse margin is 
more efficient between II and III channel. The first channel made marketing 
margin is Rp 0,00. 

Marketing margin in two channel about Rp 150,00 with cost margin 
percentase about 21,55 percent and margin distribute for marketing advantage 
about 78,45 percent. Marketing margin made from retailer third marketing about 
Rp 500,00 with margin percentase marketing cost about 2,02 percent and margin 
distribute for marketing advantage about 97,98 percent. 

Farmer’s share showed 100 percent for first channel and 67,5 percent for 
second channel so all channel is efficient because farmer’s share over 40 percent. 
For the S-C-P analyse showed that efficiency of marketing channel is efficient but 
market Structure is not efficient. 

Concluision of this research that there are two channel marketing of milk 
pasteurized at cooperative “SAE”. Most efficient Channel Marketing is cahnnel 
first. As according to result of research, hence suggested to remain to take care of 
good relation between marketing institutes and producer exist in each every 
marketing channel, considering positive impact which obtained with existence of 
good relation. 
 
 
Key word : Share, Marketing margin, Marketing channel, Efficiency    
 

 
 



RINGKASAN 
 

ANALISA BIAYA PEMASARAN SUSU 
PASTEURISASI DI KOPERASI “SAE” 

KECEMETAN PUJON KABUPATEN MALANG 
 
 

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Koperasi “SAE”  Kecamatan Pujon, 
Kabupaten Malang. Kegiatan penelitian berlangsung pada bulan Agustus-
September 2007. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui saluran dan lembaga 
pemasaran, menganalisa biaya, tingkat keuntungan, margin pemasaran, share 
harga yang diterima oleh produsen, share biaya pemasaran dan share keuntungan 
dari masing-masing lembaga pemasaran. 

Metode yang digunakan adalah survey. Pengambilan sample secara 
purposive sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan 
menggunakan analisa deskriptif dan analisa kuantitatif dengan menggunakan 
analisis margin pemasaran, farmer’s share, share biaya dan keuntungan pada 
masing-masing lembaga pemasaran. Juga mengunakan analisa S-C-P (Structure-
Conduct-Performance). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran yang terbentuk pada 
pemasaran susu pasteurisasi terdiri dari : 
a. Produsen                          konsumen 
b. Produsen                Agen              Pedagang Pengecer              Konsumen 
Lembaga pemasaran yang terlibat adalah produsen, agen, pedagang peneecer dan 
konsumen. Analisa margin menunjukkan bahwa saluran I merupakan saluran yang 
paling efisien karena margin yang terbentuk kecil dibandingkan saluran ke II dan 
III. Saluran pertama terbentuk margin pemasaran sebesar Rp 0,00. 

Margin pemasaran pada saluran pemasaran ke II untuk agen sebesar Rp 
150; dengan presentase margin biaya pemasaran sebesar 21,55 persen dan 
distribusi margin untuk keuntungan pemasaran sebesar 78,45 persen. Margin 
pemasaran yang terbentuk dari pemasaran III pedagang pengecer sebesar Rp500; 
dengan presentase margin biaya pemasaran sebesar 2,02 persen dan distribusi 
margin untuk keuntungan pemasaran sebesar 97,98 persen. 

Nilai share harga yang diterima produsen pada kedua saluran pemasaran 
tersebut diatas 40 persen, hal ini menunjukkan bahwa kedua saluran pemasaran 
tersebut efisien. Share harga yang diterima produsen pada saluran pemasarn I 
sebesar 100 persen. Saluran pemasarn II terbentuk share harga yang diterima 
produsen sebesar 67,5 persen.  

Berdasarkan Analisa Kinerja Jalur Pemasaran (S-C-P) dapat disimpulkan   
bahwa : Analisa struktur pasar tidak efisien, Analisa perilaku pasar efisien, 
Analisa penampilan pasar efisien. 

Kesimpilan dari penelitian ini bahwa terdapat dua saluran pemasaran susu 
pasteurisasi pada Koperasi “SAE”. Saluran pemasaran yang paling efisien adalah 
saluran pertama. Sesuai dengan hasil penelitian, maka disarankan untuk tetap 
menjaga hubungan baik antara produsen dan lembaga-lembaga pemasaran yang 
ada pada setiap saluran pemasaran, mengingat dampak positif yang diperoleh 
dengan adanya hubungan baik tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan sebagai sub sektor pertanian mempunyai peran yang cukup 

besar dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Peternakan mencakup beberapa 

sub bidang atau spesialisasi dengan ternak atau komoditi yang bervariasi, antara 

lain mencakup ternak besar (ternak rumionansia) dan ternak kecil (non 

ruminansia) maupun golongan aneka ternak. Dasar bagi usaha peternakan atau 

industri peternakan, khususnya perusahaan sapi perah adalah demi terpenuhinya 

kebutuhan gizi masyarakat dan protein yang seimbang dengan tetap 

mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pembangunan di 

bidang peternakan yang telah dilakukan sekarang ini juga merupakan factor 

penunjang perkembangan sapi perah dan seiring dengan bertambahnya penduduk 

untuk pemenuhan gizi, sehingga permintaan gizi terus meningkat. 

Kebutuhan konsumen akan susu banyak variasinya, ada yang dalam 

bentuk susu segar dan susu olahan seperti halnya susu pasteurisasi. Pasteurisasi 

merupakan proses pemanasan terhadap semua komponen susu yang bertujuan 

membunuh mikroorganisme pembusuk dengan menambah flavour untuk 

meningkatkan cita rasa susu. Susu yang telah di pasteurisasi sempurna dengan 

perlakuan higienis secara mikrobiologis tidak menyebabkan penyakit bagi 

konsumen. Pasteurisasi ada dua metode yaituy Holding Method yang dilakukan 

selama 30 menit pada suhu 62oC dan High Tempereatur Short Time Method 

(HTST) yang dilakukan selama 15 detik pada suhu 72oC (Adnan, 1984) 



Susu merupakan produk peternakan yang mudah rusak. Banyak 

mikroorganisme pathogen yang ada dalam susu yang dapat berkembang biak 

dengan cepat sehingga perlu dilakuakan suatu penanganan dengan cepat dan 

diperlukan pula pendistribusian produk dengan baik, agar susu tidak rusak setelah 

sampai pada konsumen. Pengiriman susu segar dai peternak ke produsen maupun 

susu pasteurisasi dari produsen ke konsumen harus dilakukan secepat mungkin 

dengan sarana transportasi yang sesuai dan penanganan yang tepat, hal ini 

bertujuan untuk menjaga kualitas susu agar tetap baik.  

Proses pemasaran susu pasteurisasi lebih awet dibanding dengan susu 

segar. Pemasaran produk dari tangan produsen ke tangan konsumen memerlukan 

pihak-pihak yaitu lembaga pemasaran,dimana masing-masing lembaga pemasaran 

melakukan fungsi pemasaran yang berbeda pula. Besar kecilnya biaya pemasaran 

yang dikeluarkan selain mempengaruhi harga ditingkat masing-masing lembaga 

pemasaran juga harga ditingkat konsumen serta efesiensi pemasaran pada tingkat 

produsen. Pemasaran merupakan komponen penting dalam kelancaran sutu usaha. 

Pemasaran yang baik akan menunjang kemajuan suatu perusahaan harus 

diperhatikan guna mencapai tujuan perusahaan atau usaha yang dikelola. 

Proses pendistribusian produk merupakan lembaga pemasaran guna 

memperlancar proses pendistribusian atau pemasaran produk tersebut. Saluran 

pemasaran merupakan struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar 

perusahaan yang terdiri dari agen, pedagang besar dan pengecer yang harus dilalui 

barang-barang dari produsen ke perantara sebelum sampai di konsumen. 

Lembaga-lembaga pemasaran tersebut melakukan fungsi pemasaran yang berbeda 

dan diperlukan biaya pemasaran yang bebeda pula. 



Pengusaha menganggap suatu sistem pemasaran efisien apabila penjualan 

produknya mendatangkan keuntungan lebih tinggi baginya, sebaliknya konsumen 

menganggap mudah mendapatkan yang diinginkan dengan harga rendah 

(Hanafiah dan Syaifudin, 1986) menjelaskan bahwa system pemasaran dikatakan 

efisien apabila mampu menyampaikan barang dari hasil-hasil produsen ketangan 

konsumen dengan harga yang semurah-murahnya serta mampu mengadakan 

pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada 

semua pihak yang ikut semua dalam kegaitan produksi dan tataniaga, sehingga 

tujuan dari suatu usaha atau perusahaan dapat tercapai yaitu memperoleh 

keuntungan yang maksimal dengan lancarnya pemasaran produk dari produsen ke 

konsumen. 

Koperasi “SAE” dipilih sebagai tempat penelitian karena Koperasi “SAE” 

merupakan salah satu Koperasi susu yang sedang berkembang serta mempunyai 

agen dan loper dalam memasarkan produk susu pasteurisasi sehingga cocok untuk 

dijadikan sebagai tempat penelitian. Analisis pemasaran dipilh sebagai judul 

penelitian dengan alasan pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan, pemasaran memegang peranan penting dalam hal penyampaian 

produk dari produsen ke konsumen. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Sistem pemasaran dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan barang 

dari hasil-hasil produsen sampai ke konsumen dengan harga yang semurah-

murahnya serta mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil dari 

keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut semua 



dalam kegiatan produksi dan tataniaga. Masalah yang dapat diangkat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Lembaga pemasaran apa saja yang terlibat dalam proses pemasaran susu 

pasteurisasi pada Koperasi “SAE”. 

2. Bagaimana saluran pemasaran susu pateurisasi pada Koperasi “SAE”. 

3. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari margin pemasaran, 

share harga yang diterima produsen, share biaya pemasaran dan share 

keuntungan produk susu pasteurisasi koperasi “SAE”. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

susu pasteurisasi pada Koperasi “SAE”. 

2. Menganalisis saluran pemasaran yang ada dalam proses pemasaran susu 

pasteurisasi pada Koperasi “SAE”. 

3. Mengetahui tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari margin pemasaran, 

share harga yang diterima produsen, share biaya pemasaran dan share 

keuntungan produk susu pasteurisasi koperasi “SAE”. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai sarana memperoleh wawasan dan pengalaman langsung bagi 

penulis mengenai jalur distribusi susu pasteurisasi koperasi “SAE”. 



2. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai distribusi susu dari 

peternak ke koperasi “SAE” sampai ke konsumen dalam bentuk produk 

susu pasteurisasi. 

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan yang diambil 

oleh koperasi “SAE” guna pengembangan usaha selanjutnya. 

4. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BBAABB  IIII  

TTIINNJJAAUUAANN  PPUUSSTTAAKKAA  

 

22..11  SSuussuu  SSeeggaarr  

  Susu adalah produk yang disekresikan oleh kelenjar susu hewan mamalia. 

Manusia pada umumnya menggunakan susu sebagai salah satu bahan makanan 

dalam keadaan segar maupun setelah diproses dalam bermacam-macam produk 

(Sarwiyono,1991). Susu yang cocok untuk konsumsi manusia umumnya berasal 

dari sapi, kerbau, domba dan kambing (Winantea, 1985). 

 Purnomo (1987) mengemukakan bahwa susu segar adalah bahan pangan 

bergizi hampir sempurna yang merupakan produk alamiah dan pemberi kehidupan 

satu-satunya hewan yang baru lahir, oleh karena itu susu segar didefinisikan 

sebagai hasil sekresi kelenjar susu hewan yang menyusui anaknya. Hadiwiyoto 

(1994) menambahkan bahwa susu segar adalah hasil pemerahan sapi-sapi dan 

hewan menyusui lainnya, yang susunya dapat diambil sebagai bahan makanan 

sehat, serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan 

lain. 

2.2 Susu Olahan 

Pengolahan susu segar merupakan perlakuan terhadap susu mulai dari 

peternak sampai susu tersebut siap untuk dikemas dan dipasarkan (Idris, 1992). 

Pengolahan susu bertujuan mengolah susu menjadi bahan makanan yang memiliki 

nilai tambah serta daya simpan lebih lama. Susu segar merupakan bahan baku 



utama dalam memproduksi susu olahan dalam bentuk susu pasteurisasi, susu 

kental manis, mentega, keju, yogurt, ice cream, dan lainnya.. 

Susu merupakan hasil dari peternakan sapi perah atau hewan menyusui 

lainnya yang dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan makanan yang sehat 

secara kontinyu  serta tidak ditambah bahan-bahan lainya atau dikurangi 

komponennya. Susu segar diperoleh dari ambing yang sehat sapi yang sedang 

laktasi (Idris, 1992). 

2.3 Susu Pasteurisasi 

 Susu pasteurisasi adalah susu murni yang mengalami proses pasteurisasi 

secara sempurna (Anonymous, 1993). Pasteurisasi adalah proses pemanasan 

setiap partikel susu atau produk yang terbuat dari susu sampai pada suhu minimal 

62,8 oC selama 30 menit atau sampai pada suhu 71,7 oC selama sekurang-

kurangnya 15 menit (Pelczar dan Chan, 1988). Pasteurisasi susu yang biasa 

dilakukan adalah pada suhu 62,8 oC selama 30 menit yang disebut dengan High 

Temperature Short Time yaitu 71,7 oC selama 15menit (Gaman dan Sherrington, 

1992). 

 Susrini (1992) menyatakan bahwa Sistem Holding atau Batch System 

dilakukan dengan memanaskan susu pada suhu 143 oF (61,6 oC) yang 

dipertahankan minimal selama 30 menit, diikuti pendinginan dengan segera. 

Kadang-kadang digunakan suhu yang lebih tinggi dengan waktu yang 

diperpendek misalnya pada suhu 155 oF selama 20 menit atau 165 oF selama      

15 menit. High Temperature Short Time, menggunakan mesin yang direkayasa 

sedemikian rupa, sehingga memungkinkan susu untuk terus mengalir selama 



proses pasteurisasi dan pendinginan berlangsung, sehingga proses ini disebut juga 

Continuous Method atau Flash method dengan memanaskan susu minimal pada 

suhu 160 oF (sekitar 72 oC) dan diikuti dengan pendinginan segera. 

 Purnomo dan Adiono (1987) menyatakan bahwa pasteurisasi pada susu 

perlu dilakukan untuk mencegah kerusakan karena mikroba dan enzim, serta 

untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap penyakit yang dibawa 

oleh susu dengan mengurangi seminimal mungkin kehilangan nilai nutrisinya dan 

untuk memperpanjang masa simpannya. Prawito (1994) menyatakan bahwa akibat 

yang ditimbulkan oleh proses pasteurisasi susu adalah susu dapat disimpan lebih 

lama pada suhu rendah, susu tidak mengandung lagi kuman-kuman yang 

berbahaya, bau dan rasa hanya berubah seadikit, nilai gizi hanya sedikit turun.  

 

2.4 Koperasi 

 Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi berwatak sosial yang 

merupakan kerjasama antara orang-orang atau badan-badan hukum yang 

mempunyai kepentingan ekonomi yang sama (Nitisemito dan Nirbito, 1986).  

Koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun 

perekonomian rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan dan kegotong-royongan 

serta mempunyai ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, dengan tidak 

memandang golongan, aliran, ataupun kepercayaan. Undang-Undang Dasar 1945 

pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “ perekonomian Indonesia disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam hal ini dikatakan 

bahwa bangun usaha yang sesuai dengan prinsip kekeluargaan adalah koperasi.  



 Tujuan koperasi yang tertuang dalam UU Perkoperasian No. 25 tahun 

1992 pasal 3 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945., dimana koperasi dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan sebaik mungkin terhadap anggotanya. Memajukan kesejahteraan 

masyarakat merupakan merupakan bagian dari tujuan koperasi.  

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu: 

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara 

demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam 

koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, 

pendidikan perkoprasian  

2.5 Pemasaran 

 Pemasaran merupakan bagian penting dalam dunia perusahaan. Suatu 

usaha tidak akan bertahan bilamana usaha tersebut tidak mampu memasarkan 

hasil-hasil produksinya (Wisaptiningsih, Noegroho, dan Fanani, 1991). Rasyaf 

(1996) menyatakan bahwa pemasaran merupakan aktifitas untuk menyampaikan 

produk peternakan ke konsumen akhir. Pemasaran hasil peternakan mempunyai 

ciri-ciri yang bisa dianggap sebagai pemasaran hasil ternak, yaitu meliputi (1). 

Sebagaian besar hasil peternakan berupa bahan makanan yang dipasarkan diserap 

oleh konsumen akhir secara relatif stabil sepanjang tahun. Penawarannya sangat 

tergantung pada produk yang dipengaruhi iklim. (2). Saluran pemasaran hasil 



ternak pada umumnya terdiri dari produsen, pedagang perantara sebagai 

pengumpul, wholesaler atau grosir, pedagang eceran dan konsumen atau industri 

pengolahan dan konsumen akhir. (3). Pergerakan hasil ternak berupa susu dari 

produsen sampai konsumen pada umumnya meliuti proses-proses pengumpulan, 

pengolahan dan penyebaran, dimana proses pengumpulan adalah yang terpenting 

(Hardjosworo, Rs dan Levin, G. M, 1987).  

2.6 Biaya Pemasaran 

 Dalan arti sempit biaya pemasaran seringkali dibatasi artinya sebagai biaya 

penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sejak produk jadi dikirimkan 

kepada pembeli sampai dengan produk yang diterima oleh pembeli. Dalam arti 

luas biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai 

diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah 

kembali dalam bentuk uang tunai (Mulyadi, 1999). 

 Kegiatan pemasaran produk dimulai jauh sebelum produk selesai 

diproduksi. Kegiatan advertensi biasanya mengawali kegiatan pemasaran produk. 

Setelah produk selesai diproduksi, kegiatan pemasaran dilakukan melalui 

serangkaian tindakan berikut ini : penyimpanan produk digudang, penjualan, 

pembungkusan dan pengiriman, dan pencatatan transaksi penjualan. Dengan 

demikian dalam arti luas biaya pemasaran tidak hanya meliputi biaya penjualan 

saja tetapi termasuk didalamnya biaya advertensi, biaya pergudangan, biaya 

pembungkusan dan pengiriman, biaya kredit dan penagihan dan biaya akuntansi 

pemasaran (Mulyadi, 1999). 



 Secara garis besar biaya pemasaran dibagi menjadi dua golongan, yaitu : 

1). Biaya pemasaran untuk mendapatkan pesanan (Order Getting Costs) adalah 

semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contoh 

biaya yang temasuk dalam golongan ini adalah biaya gaji wiraniaga 

(Salesperson), komisi penjualan, advertensi, dan promosi. 2). Biaya pemasaran 

untuk memenuhi pesanan (Order Filling Cost) adalah semua biaya yang 

dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ketangan pembeli 

dan biaya-biaya untuk mengumpulkan piutang dari pembeli. Contoh biaya yang 

termasuk dalam golongan ini adalah biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan 

biaya pengiriman, biaya angkutan dan biaya penagihan (Mulyadi, 1999). 

 Biaya pemasaran dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu waktu, tempat dan 

bentuk komoditi. Disamping itu dikatakan adanya perbedaan biaya pemasaran 

yang terjadi karena jarak transportasi, lama penyimpanan dan pengolahan untuk 

barang atau komoditi yang sama (Shepherd and Futtell, 1970). 

 Biaya pemasaran dapat juga digolongkan menurut fungsi atau kegiatan 

pemasaran. Untuk mendapatkan pesanan (Order-Getting) perusahaan melakukan 

kegiatan advertensi dan promosi, sedangkan untuk memenuhi pesanan (Order-

Filling) perusahaan melakukan kegiatan pergudangan, penjualan, pembungkusan 

dan pengiriman kredit, dan penagihan serta kegiatan akuntansi pemasaran. 

 Biaya pemasaran memiliki karakteristik sebagai berikut : 1). Banyak 

ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh dalam memasarkan produknya, 

sehingga perusahaan yang sejenis produknya, belum tentu menempuh cara 

pemasaran yang sama, 2). Kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan 



sesuai dengan tuntuan perubahan kondisi pasar, 3). Kegiatan pemasaran 

berhadapan oleh perusahaan, 4). Dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak 

langsung dan biaya bersama yang lebih sulit pemecahannya bila dibandingkan 

dengan yang terdapat dalam biaya produksi (Mulyadi, 1999). 

 

2.7 Harga 

Winardi (1992) mendefinisikan harga merupakan jumlah nilai yang 

dipertukarkan para konsumen untuk mrncapai manfaat penggunaan barang dan 

jasa. 

Sasaran penetapan harga merupakan tujuan secara menyeluruh yang 

menguraikan peranan harga dalam rencana jangka panjang. Sasaran penetapan 

harga diantaranya yaitu :  

1. Untuk kelangsungan usaha 

2. Memperoleh laba 

3. Investasi perusahaan 

4. Meraih pangsa pasar (Winardi, 1992). 

Kebijaksanaan harga umumnya bersifat terkontrol dan karena itu besar 

kecilnya harga dapat diatur oleh perusahaan. Kebijaksanaan harga dipengaruhi 

oleh usia produk, diferensiasi produk, kemampuan membeli dari konsumen, 

saluran pemasaran, distribusi, strategi promosi, biaya yang dikeluarkan, iklim 

ekonomi dan peraturan pemerintah yang berlaku (Soekartawi, 1993). 

 

 

 



2.8 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran kadang-kadang di sebut juga sebagai saluran 

perdagangan atau saluran tata niaga dan dapat didefinisikan dalam beberapa cara. 

Definisi yang ada pada umumnya memberikan gambaran tentang saluran 

distribusi atau jalur. Kotler (1997) menjelaskan bahwa pemasaran adalah 

serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlihat dalam proses untuk 

menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Swastha dan Irawan (2000) mengemukakan bahwa saluran distribusi 

pemasaran merupakan sekelompok lembaga pemasaran yang ada diantara 

lembaga-lembaga pemasaran mengadakan kerja sama untuk mencapai pasar 

tertentu. Produsen dan pedagang perantara harus sama-sama memahami bahwa 

mereka masing-masing merupakan suatu komponen organisasi sistimatis yang 

direncanakan untuk memaksimalkan hasil guna pemasaran dalam tindak 

penjualan kepada konsumen akhir (Stanton, 1996). 

Assauri (1988) menggungkapkan bahwa dalam menentukan saluran 

distribusi diperlukan suatu strategi atau faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan penyaluran adalah: 

1. Pola saluran distribusi. 

2. Banyaknya jumlah penyalur. 

3. Lokasi atau daerah penyalur. 

4. Bonafidas para penyalur yang tercermin dari likuidasnya. 

5. Reputasi dari pengecer. 

6. Kemampuan menjual dan jaringan distribusi yang luas. 



7. Mempunyai tenaga penjual yang terlatih dan sarana atau fasilitas yang 

memadai.  

Swastha dan Irawan (2000) menyatakan bahwa dalam penyaluran barang 

konsumsi yang ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat lima saluran distribusi, 

yaitu: 

1. Produsen            Konsumen  

2. Produsen            Pengecer             Konsumen 

3. Produsen            Pedagang Besar           Pengecer            Konsumen 

4. Produsen            Agen            Pengecer          Konsumen    

5. Produsen            Agen            Pedagang Besar           Pengecer           Konsumen   

Wisaptiningsih, dkk. (1991) menyatakan bahwa 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 Middlemant, yaitu perpindahan barang dari produsen melalui satu 

perantara yaitu pedagang besar atau pengecer kepada konsumen. 

c. Muliteri Middleman Channel, yaitu perpindahan barang dari produsen sampai 

ke konsumen melalui beberapa perantara. 

Pemilihan atas saluran-saluran pemasaran yang akan di pakai dalam suatu 

usaha tergantung kepada peternak atau pengusaha itu sendiri dalam kaitanya 

untuk mencapai efisiensi pemasaran. Pemakaian saluran pemasaran yang terlalu 

banyak akan menimbulkan biaya yang besar (Nitisemito, 1977). 

 

 



2.9 Lembaga Pemasaran 

Swastha dan Irawan (2000) mengemukakan bahwa lembaga-lembaga yang 

ikut dalam penyaluran barang produsen, perantara, agen, pedagang serta 

konsumen. 

Stanton (1996) menyatakan bahwa lembaga pemasaran di bagi atas dua 

kelompok besar , yaitu: 

a. Perantara dagang besar, yaitu suatu perusahaan yang pertama-tama melakukan 

usaha dagang dengan tugas utama sebagai pengoper hak milik atas barang dan 

jasa, yang termasuk dalam kelompok ini adalah peniaga besar, pemasaran 

perusahaan industri dan agen atau makelar. 

bb..  PPeeddaaggaanngg  ppeennggeecceerr,,  yyaaiittuu  ppeeddaaggaanngg  yyaanngg  mmeennaawwaarrkkaann  bbaarraanngg--bbaarraanngg  kkee  

kkoonnssuummeenn  rruummaahh  ttaannggggaa  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann  sseeccaarraa  nnoonn  bbiissnniiss,,  yyaanngg  tteerrmmaassuukk  iinnii  

bbeerrddaassaarrkkaann  vvoolluumm  ppeennjjuuaallaannnnyyaa  aaddaallaahh  ppeennggeecceerr  bbeerrsskkaallaa  kkeecciill  ddaann  ppeennggeecceerr  

bbeerrsskkaallaa  bbeessaarr..  

 

2.10 Fungsi Pemasaran 

 Wisaptiningsih, dkk (1991) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi 

pemasaran merupakan suatu pendekatan pada pemasaran suatu usaha peternakan 

agar dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Fungsi pemasaran 

menurut Kohl ( 1972 ), secara garis besar dibagi menjadi tiga, antara lain : 

1. Fungsi pertukaran yang meliputi pembelian dan penjualan. 

2. Fungsi fisik meliputi penyimpanan, transportasi dan proses. 

3. Fungsi fasilitas meliputi standarisasi, pembiayaan dan penanggulangan 

resiko. 



2.11 Lokasi / Saluran Distribusi (Place) 

Lokasi penjualan (place) yaitu tempat yang digunakan oleh perusahaan 

untuk menyampaikan barang yang dijual kepada konsumen Wasis (1997). Wasis 

(1997) juga menambahkan bahwa faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan tempat atau lokasi perusahaan yaitu : 

1. Keadaaan pasar hasil produksi 

2. Bahan-bahan untuk produksi 

3. Tenaga kerja yang diperlukan 

4. Transportasi dan sarana jalan 

5. Sumber tenaga air dan listrik 

6. Iklim, sikap masyarakat, peraturan pemerintah dan intensitas persaingan. 

Keegan (1996) mendefinisikan saluran distribusi sebagai organisasi 

jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga yang bersama-sama melalui 

semua kegiatan yang diperlukan dalam menghubungkan produsen dan konsumen. 

Ditambahkan oleh Kotler (1997) menjelaskan bahwa saluran pemasaran adalah 

serangkaian organisasi yang tergantung dan terlihat dalam proses untuk 

menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Kotler (1997) juga menyatakan bahwa saluran pemasaran ada tiga 

macam, yaitu: Direct distribution atau pemasaran secara langsung dari produsen 

ke konsumen, Single Middlement Channel atau perpindahan barang dari produsen 

ke konsumen yang hanya melalui satu perantara, yaitu pedagang besar atau 

pedagang pengecer, dan Multi Middlement Channel atau perpindahan barang dari 

produsen ke konsumen melalui beberapa perantara, misalnya grosir, pedagang 

besar atau pedagang kecil dan pengecer. 



MMeennuurruutt  HHaannaaffiiaahh  ddaann  SSaaeeffuuddddiinn  ((11998866)),,  ppaannjjaanngg  ppeennddeekk  ssaalluurraann  

ddiissttrriibbuussii  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  ::  

aa..  JJaarraakk  pprroodduusseenn  kkee  kkoonnssuummeenn  

bb..  CCeeppaatt  ttiiddaakknnyyaa  pprroodduukk  rruussaakk  

cc..  SSkkaallaa  pprroodduukkssii  

dd..  PPoossiissii  kkeeuuaannggaann  ppeenngguussaahhaa  

BBeebbeerraappaa  ffaakkttoorr  yyaanngg  ppeerrlluu  ddiippeerrttiimmbbaannggkkaann  ddaallaamm  ppeemmiilliihhaann  ssaalluurraann  

ddiissttrriibbuussii,,  aannttaarraa  llaaiinn  ::  jjeenniiss  ddaann  ssiiffaatt  pprroodduukk,,  ssiiffaatt  kkoonnssuummeenn  ppootteennttiiaall,,  ssiiffaatt  

ppeerrssaaiinnggaann  yyaanngg  aaddaa  ddaann  ssaalluurraann  iittuu  sseennddiirrii  ((AAssssaauurrii,,  11998888))..    

  

2.12 Efisiensi Pendistribusian atau Pemasaran Produk 

Pengertian efisiensi pemasaran yang dimaksud dengan konsumen. 

Perbedaan ini timbulkarena adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha dan 

konsumen. Pengusaha menganggap suatu system pemasaran efisien apabila 

penjualan produknya mendatangkan keuntungan tinggi baginya, sebaliknya 

konsumen menganggap system pemasaran efisien apabila konsumen mudah 

mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga rendah (Hanafiah dan 

Saefuddin, 1986). 

Mubyarto (1982) menyatakan secara konsepsional, system pemasaran 

dapat dianggap efisien apabila memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut : 

(1) Mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen 

dengan biaya semurah-murahnya. 



(2) Mampu mengadakan pembagian yang adil dari pada keseluruhan harga yang 

dibayar oleh konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam 

kegiatan produksi dan tataniaga barang itu. 

Hanafiah dan Saefuddin (1986) mengemukakan bahwa efisien tataniaga dapat 

ditingkatkan dengan menempuh beberapa cara sebagai berikut : 

1. Menghilangkan persaingan yang tidak bermanfaat 

2. Mengurangi jumlah middleman pada saluran vertical. 

3. Memakai metode cooperative. 

4. Memberi bantuan kepada konsumen. 

5. Standarisasi. 

Ada beberapa konsep tentang efisiensi pemasaran meliputi : 

1. Efesiensi pemasaran merupakan maksimasi dari rasio antara input dan 

output. Konsep ini tampaknya kurang praktis, mengingat ukuran antara 

input dan output dalam proses pemasarn sulit dilakukan (Soekartawi, 

1993). 

2. Efisiensi pemasaran adalah nisbah antara total biaya produk yang 

dipasarkan atau dapat dirumuskan : 

                       TB 

Eps =                        x 100% 

                  TNP 

 

Keterangan : 

 Eps   = Efisiensi Pemasarn 

 TB    = Total Biaya 

 TNP  = Total Nilai Produk 

 



Rumusan diatas dapat diartikan bahwa setiap ada penambahan biaya 

pemasaran memberi arti bahwa hal tersebut menyebabkan adanya 

pemasaran yang tidak efisien. Begitu pula sebaliknya, jika semakin kecil 

nilai produk yang dijual berarti ada pemasaran yang tidak efektif 

(Soekartawi, 1993). 

 

3. Efisiensi pemasaran terdiri dari efisiensi tehnis dan ekonomi. Konsep ini 

didasarkan pada konsep economic efficiency (Soekartawi, 1993). Efisiensi 

teknis berarti pengendalian fisik dari pada produk dan mencakup hal-hal 

prosedur, tekhnis dan besarnya (skala) operasi dengan tujuan penghematan 

fisik seperti mengurangi kerusakan (waste), mencegah merosotnya mutu 

produk dan menghemat tenaga kerja. Penghematan fisik mengakibatkan 

pengurangan ongkos berupa uang (money cost) yang tergantung pada 

economic environment pada perusahaan berlangsung. Efisiensi ekonomi 

berarti bahwa perusahaan atau industri dengan tehnik, skill dan 

pengetahuan yang ada dapat bekerja atas dasar biaya rendah dan 

memperoleh profit pada pengukuran efisiensi ekonomi, maka margin 

pemasaran sering dipakai sebagai alat ukur untuk menganalisa margin 

pemasaran apabila ingin mengetahui efisiensi dari system pemasaran yang 

bersangkutan. (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). 

 

2.13. Efisiensi Pendistribusian Produk dengan Pendekatan Margin 

Pemasaran. 

Biaya pemasaran suatu produk biasanya diukur dengan kasar dengan 

margin dan spread. Margin adalah suatu istilah yang digunakan untuk 



menyatakan perbedaan harga yang dibayar pada penjual pertama dengan harga 

yang dibayar oleh pembeli terakhir, jika margin dinyatakan dalam prosentase, 

maka di dapat apa yang disebut mark-up. Mark-up adalah suatu prosentase margin 

(margin dalam bentuk prosentase) yang dihitung atas dasar harga pokok penjualan 

(cost of good sold) atau atas dasar harga penjualan eceran suatu barang. Menurut 

Hanafiah dan Saefuddin (1986), cara yang digunakan untuk meningkatkan 

efisiensi pemasaran antara lain : 

a. Menghilangkan persaingan yang tidak bermanfaat 

b. Mengurangi jumlah middleman pada saluran vertical. 

c. Memakai metode cooperative. 

d. Memberi bantuan kepada konsumen. 

e. Standarisasi.dan simplikasi 

Margin pemasaran adalah selish antara harga yang dibayar konsumen 

dengan harga yang diterima produsen. Margin pemasaran mengandung dua unsure 

penting yaitu biaya pemasaran dan nilai keuntungan yang diterima oleh lembaga 

pemasaran akibat adanya jasa yang diberikan. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi besarnya margin pemasaran, yaitu :  

1. Biaya transportasi untuk membawa barang sampai ke tempat tujuan. 

2. Biaya untuk menaggung resiko kerusakan atau hilang serta susutnya 

jumlah barang selama transportasi pada saat dilakukan distribusi. 

3. Biaya yang harus ditanggung karena mengunakan fasilitas tat niaga (alt 

pendingin dan gudang penyimpanan) serta biaya lain yang dipakai untuk 

menghadapi para pesaing (iklan atau promosi, upah tenaga kerja) 

(Swastha, 1985). 



Margin pemasaran sering digunakan sebagai indicator efisiensi pemasaran. 

Azzaino (1982), menyatakan margin pemasaran mencerminkan selisih harga yang 

dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani, oleh karena itu dapat 

terbentuk dua harga yang diterima petani (farm price) dan harga ditingkat 

konsumen (consumer price). Selisih antara kedua tingkat harga tersebut 

didefinisikan sebagai margin pemasaran (marketing margin). 

Tomek dan Robinson (1977) mendefenisikan bahwa margin pemasaran 

menurunkan perbedaan harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang 

diterima oleh produsen, dengan kata margin pemasarn adalah selisih antara harga 

ditingkat konsumen (Pr) dengan harga ditingkat produsen (Pf) dengan formulasi 

sebagai berikut : 

MP = Pr – Pf  

Keterangan : 

MP = Margin Pemasaran (Rp) 

Pf = Harga ditingkat produsen (Rp) 

Pr = Harga ditingkat konsumen (Rp) 

Ada tiga hubungan antara besarnya margin pemasaran dengan jumlah yang 

diminta, yaitu : 

a. Apabila jumlah yang diminta bertambah dan margin pemasaran bertambah 

disebut margin pemasaran bertambah. 

b. Apabila jumlah yang diminta bertambah dan margin pemasaran konstan 

disebut margin pemasarn konstan.   

c. Apabila jumlah yang dimintai bertambah dan margin pemasaran 

berkurang disebut margin pemasaran berkurang. 



Tomek dan Robinson (1977) yang disitasi Yuniarti (2002) juga 

menyatakan bahwa margin pemasarn terdiri dari biaya pemasarn dengan 

keuntungan, sehingga semakin besar biaya pemasaran atau semakin besar margin 

pemasarannya dan sistem pemasaran menjadi tidak efisien. Margin pemasaran 

tersebut hanya menunjukan selisih harga tanpa memperhatikan jumlah yang 

diperdagangkan, sehingga nilai margin pemasaran adalah selisih harga tadi 

dengan jumlah transaksi. Margin pemasaran dapat juga diformulasikan sebagai 

berikut : 

MP = Bp + Kp 

Keterangan : 

MP = Margin Pemasaran 

Bp = Biaya Pemasaran  

Kp = Keuntungan Pemasaran 

Kedua persamaan tersebut diperoleh persamaan baru, yaitu : 

Pr – Pf = Bp + Kp 

Pf = Pr – Bp – Kp   

Margin pemasaran dapat dipakai untuk melihat efisiensi pemasaran dapat 

dipakai untuk melihat besarnya perbedaan harga antara produsen dan konsumen 

atau dapat dipakai untuk melihat besarnya yang dialami oleh produk agar produk 

tersebut sampai dan dapat diterima oleh konsumen. 

Margin tata niaga terdapat dua komponen, yaitu : 

1. Marketing Cost, yaitu imbalan terhadap factor yang dipakai didalam 

proses pemasaran yang terdiri dari upah, bunga, sewa dan laba.  



2. Marketing Charge, yaitu imbalan yang diberikan terhadap jasa yang 

dibayarkan oleh lembaga pemasaran mulai dari pedagang pengumpul, 

perantara, pedagang besar, maupun pengecer. 

 

2.14 Efisiensi PendistribusianProduk dengan Pendekatan Perbandingan    

Biaya Pemasaran dengan Nilai Produk yang dipasarkan. 

Pendekatan perbandingan antara biaya pemasarn dengan total nilai 

produksi yang dipasarkan dapat pula digunakan untuk menganalisa efisiensi 

pemasaran dengan formulasi (Kristanto, 1986) yaitu sebagai berikut :           

 

                              TRP 

Eps =  

                           TNPP 

Keterangan : 

Eps = Efisiensi pemasarn 

TBP = Total biaya pemasaran 

TNPP = Total nilai produksi yang dipasarkan 

Pengevaluasian hasil analisa dari perhitungan di atas dengan 

memperhatikan selisih dari total biaya pemasaran dengan total nilai produksi yang 

dipasarkan, yaitu : 

1. Eps < 1, sistem pemasaran adalah efisien 

2. Eps > 1, sistem pemasaran tidak efisien. 

Rumus diatas menunjukan bahwa setiap penambahan biaya pemasaran 

menyebabkan adanya pemasaran yang tidak efisien atau semakin kecil nilai 

produksi yang dijual berarti  terjadai pemasaran yang tidak efisien. Bagi negara-

negara berkembang setiap ada penambahan biaya pemasaran akibat dari 



penambahan jasa belumtentu mencerminkan peningkatan nilai produk yang 

dipasarkan, sedangkan bagi negara-negara maju kemungkinan komoditi yang 

dipasarkan menunjukan marketable surplus. Pengertian tersebut kurang baik, 

karena dengan penambahan biaya pemasaran akibat dari penambahan jasa belum 

tentu mencerminkan pertambahan nilai produksi yang dipasarkan. Sebaliknya 

menurunnya nilai produk mungkin disebabkan penurunan harga ditingkat 

konsumen, sehingga standart dalam peningkatan ini tidak ada. 

 

2.15. Efisiensi Pendistribusian Produk dengan Pendekatan Share harga yang 

diterima Produsen   

Efisiensi pemasaran dapat pula dianalisa dengan menggunakan pendekatan 

perbandingan antara harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen 

dengan formulasi Kohl dan Uhl (1985) dalam Wedastra (1999), sebgai berikut : 

      

                    Pf 

SPf =                 x 100 % 

                  Pr 

Keterangan : 

 Spf = Efisiensi Pemasarn 

 Pf = Harga di Tingkat Produsen 

 Pr = Harga di tingkat Konsumen 

Kohl dan Downey  (1985) menyatakan bahwa hasil pertanian ditinjau dari 

bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien apabila harga jual 

petani produsen > 40 persen dari harga di tingkat konsumen. Wedastra (1999) 

berpendapat bahwa efisiensi pemasaran adalah kemampuan dari produsen beserta 

mata rantai atau lembaga pemasarn didalam menyampaikan hasil produksi atau 



bahan baku kepada konsumen dengan harga yang wajar tanpa mengorbankan 

berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pemasaran.  

 

2.16. Efisiensi Pendistribusian Produk dengan Pendekatan Share Biaya 

Pemasaran dan Share Keuntungan. 

Efisiensi pemasaran juga dapat dianalisa dengan menggunakan 

perbandingan besarnya keuntungan yang diperoleh dengan besarnya biaya yang 

dikeluarkan dalam proses pemasaran dengan formulasi Downey dan Erickson 

(1989) dalam Yuniarti (2002) sebagai berikut : 

Ski = (Ki) / (Pr-Pf) x 100 % 

Sbi = (Bi) / (Pr – Pf) x 100 % 

Ki = Pji – Pbi -∑  
=

n

nj

bij

 

Keterangan : 

Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke I (I = 1, keuntungan lembaga 

pemasaran ke 1 dan seterusnya) 

Ki = Keuntungan lembaga pemasaran ke i 

Pji = Harga jual lembaga pemasaran ke i 

Pbi = Harga beli lembaga pemasaran ke i 

Bij = Biaya lembaga pemasaran ke i dari berbagai jenis biaya mulai dari biaya      

                ke j=1 sampai ke n 

Sbi = Share biaya pemasaran ke i  

Berdasarkan rumus diatas, share keuntungan lembaga pemasaran yang 

diharapkan oleh lembaga pemasaran dapat memperbesar margin pemasaran. 

Semakin tinggi margin pemasaran akan semakin rendah bagian yang diterima 

produsen dari harga yang dibayarkan konsumen, sehingga dikatakan efisiensinya 



rendah, demikian juga share yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran ikut 

mempengaruhi efisiensi pemasaran, dengan biaya pemasaran yang tinggi 

menyebabkan margin pemasaran akan tinggi, dengan demikian harga yang harus 

dibayarkan ke konsumen juga tinggi. 

 

2.17. Pendekatan Efisiensi dengan Analisa Market Structure, Conduct dan 

Performance (S – C – P). 

Efisiensi pemasaran dapat diukur dengan konsep analisa struktur pasar 

(market conduct) dan penampilan pasar (market performance) (Soekartawi, 1993). 

Pendekatan ini merupakan indikator yang bersifat pasti dalam mengukur efisiensi 

pemasaran, maka untuk negara berkembang , menurut Soekartawi (1989), 

Hanafiah dan Saefudin (1986) dan Downey dan Erickson (1989) pengukuran 

efisiensi lebih tepat dilakukan melalui pendekatan S-C-P (Struktur, counduct, 

performance). Pada penelitian ini pemasaran dipandang sebagai suatu system 

yang membentuk satu kesatuan, dan dengan konsep SCP pasar didekomposisi 

berdasarkan unsure sruktur, perilaku dan kinerja, dimana ketiga unsure tersebut 

secra bersama menetukan tingkat efisiensi pemasaran. 

2.17.1 Struktur Pasar (Market Stuctur) 

Struktur pasar adalah aspek yang menyangkut karakteristik organisasi 

beserta kelembagaan dari sistem pemasaran yang mengatur aktifitas para penjual 

dan pembeli dalam suatu kelembagaanyang terjadi. Struktur kelembagaan ini 

meliputi unsur-unsur seperti : derajat konsentrasi pembelian, derajat deferensiasi 

produk dan kondisi akses (entry dan exit) ke dalam pasar yang ditentukan oleh 

mudah tidaknya untuk masuk ke dalam pasar. 



Struktur pasar merupakan organisasi dan badan usaha yang mempengaruhi 

strategi harga dalam pasar tersebut. Ada dua hal yang berkaitan dengan struktur 

pasar. Pertama, jumlah ukuran badan usaha yang terlibat, apakah salah satu 

keduanya adalah begitu besar sehingga mendominasi yang lainnya. Kedua, 

hubungan bisnis antara lembaga-lembaga pemasaran (Abbot, 1979). 

Struktur pasar yang berbentuk persaingan sempurna meskipun dalam 

realita tidak ada, namun dalam berbagai hal masih sering digunakan sebagai 

barometer efisiensi, sedangkan pada pasar yang tidak sempurna, seperti halnya 

dengan ologopoli atau oligopsoni dan monopoli atau monopsoni akan 

menghasilkan kegiatan ekonomi yang tidak efisien karena terdapat eksploitasi 

harga. 

Menurut Stomer dalam Mubyarto (1989) faktor jumlah pembeli dan 

penjual dalam tatniaga dinggap memegang peranan penting menentukan bentuk 

dan sifat pasar. Wharton dalam Mubyarto (1989) mengemukakan bahwa 

monopsoni atau oligopsoni akan lebih besar kemiungkinannya apabila pedagang 

perantara merangkap kedudukan sebagai pedagang pengepul, sebagai pemberi 

kredit atau sebagai pedagang bahan-bahan kebutuhan pokok. 

Soekartawi (1993) memberikan batasan mengenai struktur pasar dengan 

memperhatikan : 

a. Besar kecilnya jumlah produsen selaku penjual dan jumlah konsumen 

selaku pembeli. 

b. Sistem keluar masuk barang. 



c. Mengigat sifat komoditi pertanian, maka perlu diketahui jumlah produksi 

yang memadai agar perusahaan dapat memasok barang dalam jumlah 

memadai dan setiap saat. 

Blaster dalam Saladdin (1994) memberi batasan struktur pasar sebagai berikut : 

a. Jumlah lembaga pemasaran dalam suatu pasar. 

b. Distribusi lembaga pemasaran dalam berbagai ukuran dan konsentrasi. 

c. Diskripsi produk dan deferensiasi produk. 

d. Kebebasan lembaga pemasarn untuk keluar dan masuk. 

2.17.2. Perilaku Pasar (Market Conduct)     

Perilaku pasar adalah pola tingkah laku produsen atau lembaga-lembaga 

pemasaran lainnya dalam kaitannya dengan struktur harga. Perilakuk pasar dapat 

berupa praktek-praktek penetuan harga komuditi, seragamnya biaya pemasaran, 

praktek bukan persaingan bukan haraga seperti kolusi, pasar gelap, praktek-

praktek tidak jujur dan kebijaksanaan harga yang tidak mendorong perbaikan 

mutu. Soekartawi (1993) menjelaskan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam 

perilaku pasar adalah : 

1. Bagaimana barang tersebut membentuk pasar. 

2. Apakah barang tersebut dikenakan pajak yang sama atau berbeda menurut 

kualitas atau kuantitas yang dipasarkan. 

3. Apa pedagang pada barang yang sama terjadi secara sehat dipasar. 

4. Kebijaksanaan dalam menetukan kualitas. 

Pasar dikatakan efisien jika pembentukan pasar harga tersebut dilakukan 

secara standarisasi. Pajak yang dikenakan berbeda menurut kualitas dan kuantitas, 

kualitas tidak ditentukan oleh beberapa pedagang.  



Dilain piahk perilaku pasar dapat dilihat juga dari : 

• Ada tidaknya praktek-praktek kolusi diantara produsen dalam hal 

menetukan harga. 

• Perilaku strategi yang dilakukan oleh produsen dalam menghadapi 

competitor lama yang ada ataupun competitor yang barui muncul dipasar. 

• Ada tidaknya peranan advertensi dan lembaga-lembaga riset dan 

pengembanagan. 

2.17.3. Penampilan Pasar (Market Performance) 

  Penampilan (keragaman) pasar adalah rangkaian terahkhir dari analisa S-

C-P (Structure-Conduct-Performance). Martin (1989), menyatakan bahwa 

munculnya penampilan pasar tidak dapat berdiri sendiri, tetapi penampilannya 

merupakan interaksi antara struktur dan perilaku pasar. Abbot (1979), menyatakan 

bahwa penampilan pasar merupakan penilain seberapa baik proses pemasaran 

dilaksanakan dan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pemasaran. Penampilan 

pasar sendiri dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, antara lain: 

a. Penggunaan teknologi dalam pemasaran. 

b. Pertumbuhan pasar. 

c. Efisiensi pengunaan sumber daya. 

d. Peningkatan jumlah barang yang dipasarkan sehingga dapat mendatangkan 

keuntungan yang maksimal. 

Purcel (1974), mengartikan bahwa indicator yang dapat digunakan untuk 

mengukur akibat ekonomis dari sruktur pasar adalah tingkat harga, profit margin, 

tingkat keuntungan investasi, aktivitas penelitian dan pelanggan exsternal 

pengembangan produk. Abbot (1979), menyatakan karena tidak terdapat indicator 



efisiensi yang mutlak, evaluasi sangat tergantung pada koparasi antara lembaga 

pemasaran, sektor pemasaran dan negara. Para peneliti pasar selalu 

mengidentifikasikan konsep Structure – Conduct – Performance untuk 

mengetahui efisiensi pemasarn secara keseluruhan.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE KEGIATAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Koperasi “SAE” Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2007. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Koperasi “SAE” 

merupakan Koperasi di Kabupaten Malang yang memproduksi susu segar dan 

susu pasteurisasi. Data yang diambil untuk penelitian tahun 2006. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode studi kasus, yaitu mempelajari secara 

langsung dan intensif tentang latar belakang keadaan sekarang (Ginting, 1993). 

Penelitian dilaksanakan mengunakan metode studi kasus karena bertujuan untuk 

mengolah data yang ada pada masa lalu (khusunya yang berkaitan dengan biaya 

pemasaran susu pasteurisasi). Untuk penentuan sampel dilakukan sacara 

purposive sampling (sengaja) dengan pertimbangan bahwa Koperasi “SAE” 

merupakan salah satu Koperasi yang memproduksi dan memasarkan susu 

pasteurisasi di kabupaten Malang. 

Data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

dengan wawancara langsung kepada pengurus Koperasi “SAE”. Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode obsevasi. Data sekunder diperoleh dari catatan 



pada lembaga-lembaga terkait seperti Kantor Kecamatan, Dinas Peternakan dan 

Departemen Koperasi. 

1. Observasi 

Yaitu pengamatan dengan melakukan pengumpulan data dengan cara 

melakukan pencatatan data, fakta, dan informasi yang diperlukan dalam 

menganalisa. 

2. Partisipasi 

Partisipasi merupakan metode pengembangan data dengan ikut aktif dalam 

kegiatan yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap semua aspek yang berkaitan dengan manajemen produk susu. 

      c. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan karyawan di perusahaan susu sapi perah 

Karunia. Misalnya dengan tukang perah, tukang penampung susu, tukang 

kandang dan tukang loper susu.   

  

3.4 Metode Analisa 

Proses analisa data dalam penelitian ini dimulai dengan cara seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis 

secara diskriptif yaitu dengan tujuan menguraikan realita yang ditemukan dari 

hasil peneilitian dan selanjutnya dengan mengelola data kualitatif komposisi biaya 

dengan menghitung semua biaya yang menggunakan analisis ekonomi atau 

financial, meliputi : 

 

 



3.4.1 Skema Jalur Pemasaran Susu Pasteurisasi Koperasi “SAE” Pujon 

3.4.2 Analisis Margin Pemasaran 

 

MP = Pr – Pf                  (Tomek dan Robinson, 1977) 

 

Keterangan: 

MP = Margin Pemasaran 

Pr = Harga Ditingkat Konsumen (Rp/Kg) 

Pf = Harga Ditingkat Produsen (Rp/Kg) 

 

3.4.3 Analisa Share Keuntungan dan Biaya Lembaga Pemasaran 

 

                 ( Kpi ) 
Ski =                                 X 100%     (Yuniarti, 2002) 
                (Pr – Pf) 
 
                (Bpi) 
Sbi =                                 X 100% 
               (Pr-Pf) 
 
Kpi = Pji – Pbi -  ∑

=

n

iji

bij

 

              Ski 
Skbi =                    
               Sbi 
 

Keterangan: 

Ski  = Share Keuntungan lembaga pemasaran ke-I (i=1) 

Kpi  = Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Sbi  = Share biaya pemasaran ke-i 



Pr  = Harga ditingkat 

Bij  = Biaya pemasaran lembaga ke-I dari berbagai biaya dari biaya ke j=1 

sampai ke n (Rp/lt) 

Pji = Harga jual lembaga pemasaran ke-I (Rp/lt) 

Pbi = Harga beli lembaga pemasaran ke-I (Rp/lt) 

Skbi = Share keuntungan per biaya 

 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah 

dengan melihat perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga 

pemasarn yang terlibat dalam proses pemasaran dibandingkan dengan biaya 

pemasaran dari masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dengan criteria 

sebagai berikut : 

• Apabila perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga 

yang terlibat dalam proses pemasaran merata (selisih share keuntungan 

tidak besar), maka system pemasarannya dikataka efisien. 

• Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran masing-

masing yang terlibat dalam proses pemasaran tidak merata, maka sistem 

pemasarannya dikatakan tidak efisien. 

 

Analisis Perbandingan Biaya Pemasaran dengan Nilai Produk yang 

Dipasarkan 

             TBP 
Eps =                                                               (Kristanto, 1986) 

             TNPP 
 

 
Keterangan: 

Eps  = Efisiensi pemasaran 



TBP = Total biaya pemasaran 

TNPP = Total nilai produksi yang dipasarkan  

 

 Analisis Share Harga yang Diterima Produsen 

 

              Pf                         (Wedastra, 1999) 
SPf =              X 100% 

               Pr 
 
Keteranagan: 

SPf = Efisiensi Pemasarn 

Pf = Harga di tingkat Produsen 

Pr = Harga di tingkat Konsumen 

 

 

 Analisis Kinerja Jalur Pemasaran dengan pendekatan 

Structure-Conduct-Performance (S-C-P) 

Analisis S-C-P dilaksanakan secara deskriptif berdasarkan kualifikasi 

dapat dilihat pada tabel 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Analisis Kinerja Jalur Pemasaran dengan pendekatan Structure-
Conduct-Performance (S-C-P) 

Metode 

Analisis 
Alat Ukur Efisien Tidak efisien 

• Jumlah Pedagang • Banyak • Sedikit 

• Jumlah Konsumen • Banyak • Sedikit 

• Kemudahan barang untuk masuk 

pasar 

• Mudah • Sulit 

S
tru

ct
ur

e 

(S
tru

kt
ur

) 

• Konsentrasi pasar 

 

• Tingkat pengetahuan pasar 

 

• Terkonsentrasi 

 

• Harga input 

dan produk 

diketahui jelas 

• Tidak 

Terkonsentrasi 

• Tidak diketahui

 Penentuan kualitas  Tidak 

ditentukan 

satu/beberapa 

pedagang 

 Ditentukan 

satu/beberapa 

pedagang 

 Praktek tidak jujur  Tidak ada  ada 

 Persaingan antar pedagang  Sehat  Tidak sehat 

 Pembentukkan harga  Standarisasi  Normal 

 Kolusi anatar pedagang  Tidak ada  ada 

 Kegiatan promosi yang menyesatkan  Tidak ada  ada 

C
on

du
ct

 

(P
er

ila
ku

) 

 Biaya Pemasaran  Sama  Berbeda 

o Distribusi Margin Pemasaran o Adil o Tidak adil 

o Ketersediaan Produk o Terintegrasi o Tidak 

terintegrasi 

o Peningkatan penjualan o Ada o Tidak ada 

o Share produsen o Besar o Kecil 

o Penggunaan teknologi o Ada o Tidak ada 

o Efesiensi Sumber Daya o Terjadi o Tidak terjadi 

o Kebutuhan sesui dengan investasi o Sesuai o Tidak sesuai 

o Rasio antara output dan input o Tinggi o Rendah 

P
er

fo
rm

an
ce

 

(P
en

am
pi

la
n)

 

o Dana Promosi o Rasional o Tidak Rasional 

Sumber : Disarikan dari berbagai sumber 



Bain (1968) mendifinisikan struktur pasar sebagai karekteristik 

organisasional yang menentukan hubungan penjual terhadap penjual lain, pembeli 

terhadap pembeli lain dan penjual dengan pembeli dalam pasar dan status penjual 

dalam hubungannya dengan penjual potensial termasuk kemungkinan penjual 

baru masuk dalam sistem pasar. 

Tabel 2. Pemetaan Atas Variabel yang Diamati Dalam Analisis Struktur   
Pasar Menurut Beberapa Sumber 

No Sumber Variabel yang Diamati 

1. 
 
2. 
 
3. 

Hanafiah dan 
Saefuddin, 1983 
Purcel, 1979 
 
Tibayan dan Romero, 
1983, Mallen, 1964; 
Caves, 1964 

Jumlah penjual dan pembeli, hambatan keluar masuk pasar  
Konsentrasi penjual dan pembeli, hambatan keluar masuk pasar 
dan differensiasi produk 
Konsentrasi penjual dan pembeli, hambatan keluar masuk pasar 
dan differensiasi produk, tingkat pengetahuan pasar 

Sumber ; Disarikan dari berbagai sumber 

Pada tabel 2 tidak berlebihan jika ditarik kesimpulan bahwa analisa utama 

yang diamati dalam struktur pasar meliputi konsentrasi panjual dan 

pembeli,tingkat diferensi produk, hambatan keluar masuk pasar dan konsentrasi 

pasar. Konsentrasi penjual dan pembali yang diindikasikan oleh ukuran distribusi 

penjual dan pembeli dalam keseluruhan agregat pasar, mencerminkan tingkat 

kompetisi dalam pasar, merupakan analisis dasar dalam menarik kesimulan 

mengenai struktur pasar (Mallen, 1964). Tingkat konsentrasi penjual dan pembeli 

dapat diukur dengan total penjual atau pembeli yang mengontrol paling tidak 80 

persen dari total produk yang dijual atau dengan melihat kapasitas delapan 

penjaual atau pembeli terbesar.   

Tingkat diferensiasi produk merajuk pada pengembangan expansi usaha. 

Moore dan Wals (1956) menekankan pengukuran tingkat deferensiasi produk 



mengunakan pengeluaran promosi dan pengembangan usaha sebagai ukuran 

tingkat deferensiasi.  

Kondisi hambatan keluar masuk pasar merefer pada tingkat kemudahan 

atau kesulitan bagi pendatang baru untuk masuk pasar, dan hal ini berkaitan 

dengan ancaman bagi competitor. Jika terdapat kemudahan keluar masuk pasar 

maka struktur pasar cenderung kompotitif, jika terjadi blokir untuk memasuki 

pasar maka pasar bersifat monopsoni, dan jika terdapat kesulitan yang besar bagi 

seorang pendatang baru dalam memasuki pasar maka pasar bersifat oligopsoni 

(Tibayan dan Romero, 1983). 

Menurut Tibayan dan Romero (1983), tingkat pengetahuan pasar merujuk 

pada pengetahuan yang dimiliki oleh penjual dan pembeli terkait dengan berbgaia 

informasi pasar yang penting, seperti perkembangan harga. Tingkat pengetahuan 

pasar berkaitan dengan diseminasi informasi terhadap produsen dan pedagang, 

sumber dan kecukupan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga pelaku 

pasar terhindar dari resiko.   

Market performance adalah rangkain terakhir dari analisis S-C-P dalam 

analisa efisien pemasaran. Indicator yang dapat digunakan untuk mengukur akibat 

ekonomis dari market structure dan market conduct. Keragaman pasar dapat 

dilihat dari tingkat harga, margin pemasaran, pengunaan teknologi dan efisiensi 

sumber daya. Beberapa pendapat mengenai variable yang diamati dalam kinerja 

pasar dapat dilihat pada tabel 3.  

 

 

 



Tabel 3. Variabel yang Diamati Dalam Penampilan Pasar 
No. Sumber Variabel yang Diamati 

1. 
 
2. 

Purcel, 1979 
 
Saefuddin, 1983 

Tingkat harga, margin, keuntungan, penelitian\pengembangan 
produk 
Teknologi yang digunakan, efesiensi penggunaan sumber daya, 
rasio antara ouput dan input, ketersediaan produk, dana promosi. 

Sumber : Purcel, 1979 dan Saefuddin, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan dasar dari para peneliti dalam melakukan 

penelitiannya serta membahas hasil dari penelitian yang dilakukan. Penulis 

melakukan penelitian mempunyai kerangka pikir sebagai berikut: 

 

Agen 

Konsumen 

Biaya Pemasaran 

Keuntungan 

Kinerja Jalur 
Pemasaran 

Analisis S-C-P 

Efisiensi Pendistribusian Produk 

Proses Pasteurisasi 
Koperasi “SAE”

Harga Produsen Susu segar 

Margin Pemasaran 

Gambar 1: Hubungan antara variabel yang mempengaruhi kinerja jalur  
                   pemasaran  produk susu pasteurisasi koperasi “SAE”. 
Keterangan                                           mempengaruhi 



Pemasaran merupakan proses pemindahan produk dari produsen sampai 

ke konsumen. Berdasarkan bagan diatas, dapat diketahui alur dalam menyalurkan 

susu segar yaitu dari peternak ke proses produksi (proses pasteurisasi) kemudian 

produk dipasarkan melalui agen dan diteruskan langsung ke konsumen. Aktifitas 

pemasaran yang melibatkan berbagai lembaga pemasaran dalam hal ini distributor 

yang bertujuan sebagai penyalur. Aktifitas pemasaran melibatkan proses 

pemasaran produk susu baik produsen maupun lembaga pemasaran yang terlibat 

didalamnya mengeluarkan biaya pemasarn yang dikeluarkan dalam proses 

pemasarn masing-masing lembaga pemasarn dalam proses pemasarn tergantung 

dari aktifitas yang dilaksanakan oleh lembaga pemasaran tersebut. Besar kecilnya 

biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh tiap lembaga pemasaran 

akan berpengaruh terhadap tingkat harga pengecer dan harga ditingkat produsen. 

(Hanafiah dan Saefuddin, 1986). 

Besar kecilnya biaya pemasaran yang dikeluarkan lembaga pemasarn 

selain mempengaruhi harga ditingkat agen dan produsen juga berpengaruh 

terhadap kinerja jalur pemasaran produk susu. Harga ditingkat produsen 

ditawarkan kepada konsumen untuk mendapatkan kesepakatan harga bersama. 

Factor yang mempengaruhi kinerja pemasaran susu pasteurisasi antara lain harga 

yang diterima produsen, distribusi margin pemasarn, share biaya pemasarn dan 

share keuntungan yang diterima lembaga pemasarn yang terlibat dalam aktifitas 

pemasarn dan melalui pendekatan S-C-P (Structure – Conduct – Performance) 

yaitu Struktur, Perilaku dan Penampilan jalur pemasarn yang terlibat dalam 

aktifitas pemasarn. Berdasarkan uraian diatas bahwa setiap aktifitas pemasaran 



mulai dari produsen sampai ke konsumen akan mempengaruhi jalur pemasaran 

susu pasteurisasi dan efisiensi pemasaran.  

 

3.5 Batasan Istilah  

1. Susu segar adalah bahan bergizi hampir sempurna yang merupakan hasil 

pemerahan sapi-sapi dan hewan menyusui lainnya, yang susunya dapat 

diambil sebagai bahan makanan sehat, serta tidak dikurangi komponennya 

atau ditambahi bahan-bahan lain 

2. Produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat dirasa, maupun tidak 

termasuk didalamnya : bungkus, warna, harga, merk, nama perusahaan, 

peranan pengecer maupun pelayanan yang dapat memuaskan keinginan 

dan kebutuhan konsumen.  

3. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan terhadap semua komponen susu 

yang bertujuan membunuh mikroorganisme pembusuk dengan menambah 

flavour untuk meningkatkan cita rasa susu. 

4. Pemasaran adalah suatu macam kegiatan ekonomi yang berfungsi 

membawa atau menyampaikan hasil produksi dari produsen ke konsumen. 

5. Produsen adalah lembaga pemasaran yang memproduksi dan menjual 

produk susu pasteurisasi kepada konsumen atau pedagang perantara 

seperti agen maupun pedagang pengecer. 

6. Konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi 

produk secara langsung. 

7. Agen adalah lembaga pemasaran yang menghubungkan antara produsen 

dengan loper sebelum sampai kepada konsumen. 



8. Pedagang pengecer adalah pedagang yang menjual susu pateurisasi ke 

konsumen secara menetap di duatu tempat misalnya toko, warung dan 

kantin. 

9. Harga adalah sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari produsen.   

10. Saluran pemasaran merupakan sekelompok lembaga pemasaran yang ada 

diantara lembaga-lembaga pemasaran yang mengadakan kerja sama untuk 

mencapai pasar tertentu. 

11. Lembaga pemasaran adalah lembaga-lembaga yang ikut dalam penyaluran 

barang produsen, perantara, agen, pedagang serta konsumen. 

12. Fungsi-fungsi pemasaran merupakan suatu pendekatan pada pemasaran 

suatu usaha peternakan agar dapat dimengerti dan dapat dilaksanakan 

dengan mudah. 

13. Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayarkan oleh 

konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen. 

14. Biaya pemasaran adalah biaya yang meliputi semua biaya yang terjadi 

sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang samapai 

dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. 

15. Efisiensi pemasaran adalah proses penyampaian produk dari produsen ke 

konsumen dengan biaya semurah mungkin dan terjadi pembagian 

keuntungan dari lembaga pemasaran yang terlibat secara layak sesuai 

dengan jasa yang diberikan dalam proses pemasaran tersebut. 

16. Share biaya lembaga pemasaran adalah prosentase perbandingan biaya 

lembaga pemasaran dengan margin pemasaran terbentuk. 



17. Share keuntungan lembaga pemasaran adalah prosentase perbandingan 

keuntungan yang diterima lembaga pemasaran dengan margin pemasaran 

yang terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Koperasi “SAE” terletak dijalan Brigjen Abdul Manan Wijaya Desa 

Ngroto Kecamatan Pujon kabupaten Malang. Koperasi “SAE” Pujon mempunyai 

beberapa unit usaha yaitu; Unit Usaha Penampungan dan Pengolahan Susu, Unit 

Usaha Pakan Trenak, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Sapronak, Waserda, 

dan BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak). Selain itu juga terdapat kegiatan 

pengolahan air susu segar menjadi susu pasteurisasi. Tujuan dilakukannya 

diversifikasi usaha ini selain untuk meningkatkan pelayanan dan untuk 

mempermudah masyarakat dan peternak dalam mendapatkan fasilitas yang 

dibutuhkan seperti kesehatan hewan/ inseminasi buatan, memberikan layanan 

simpan pinjam, pengobatan gratis bagi anggota, persediaan pakan konsentrat, 

waserda dan kebutuhan kandang.      

PPuujjoonn  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  kkeeccaammaattaann  yyaanngg  tteerrmmaassuukk  ddaallaamm  wwiillaayyaahh  

kkaabbuuppaatteenn  MMaallaanngg..  KKeeccaammaattaann  iinnii  tteerrlleettaakk  ppaaddaa  kkeettiinnggggiiaann  11110000  hhiinnggggaa  11330000  

mmeetteerr  ddiiaattaass  ppeerrmmuukkaaaann  llaauutt  ddeennggaann  ssuuhhuu  bbeerrkkiissaarr  aannttaarraa  1188  ––  2266  CC  ddeennggaann  

kkeelleemmbbaabbaann  5555%%  ddaann  ccuurraahh  hhuujjaann  rraattaa--rraattaa  sseekkiittaarr  22..331100  mmmm  ppeerrttaahhuunn..  KKeeaaddaaaann  

ggeeooggrraaffiiss  iinnii  sseessuuaaii  uunnttuukk  uussaahhaa  ppeetteerrnnaakkaann  ssaappii  ppeerraahh  sseebbaaggiimmaannaa  ddiijjeellaasskkaann  oolleehh  

SSaarrwwiiyyoonnoo  ((11999911))  bbaahhwwaa  uussaahhaa  ssaappii  ppeerraahh  ccooccookk  ppaaddaa  tteemmppaatt  ddeennggaann  kkeettiinnggggiiaann  

330000  hhiinnggggaa  11550000  ddii  aattaass  ppeerrmmuukkaaaann  llaauutt  kkaarreennaa  uummuummnnyyaa  bbeerraassaall  ddaarrii  ddaaeerraahh  

bbeerrtteemmppeerraattuurr  rreennddaahh..    



Koperasi SAE merupakan salah satu koperasi penampungan susu yang 

ada di desa Ngroto, kecamatan Pujon, kabupaten Malang dengan no. badan 

hukum 2789C/BH/II/2-12/1967.. Koperasi ini pertama kali berdiri pada tanggal 

30 Oktober 1962 yang diprakarsai oleh drh. Memet Atma Adinata dengan tujuan 

untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Pujon.  SAE merupakan 

kependekan dari “Sinau Andandani Ekonomi” yang sesuai dengan maknanya 

bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi atau menyejahterakan anggotanya. 

Berdirinya koperasi SAE ini dilatar belakangi banyaknya penduduk Pujon yang 

menyandarkan hidupnya pada usaha dibidang peternakan dan kebanyakan 

bergerak pada usaha peternakan sapi perah. 

Luas wilayah kerja koperasi kurang lebih sebesar 13.738.305 Ha yang 

meliputi 10 desa di kecamatan Pujon yakni Pandesari, Pujon Lor, Pujon Kidul, 

Ngroto, Wiyurejo, Madiredo, Sukomulyo, Ngabab, Bendosari, dan Tawangsari 

dengan batas-batas sebagai .sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Mojokerto 

( Gunung Welirang), sebelah Timur berbatasan dengan kotatif Batu, sebelah Barat 

berbatasan dengan kecamatan Ngantang, dan sebelah selatan berbatasan dengan 

kabupaten Blitar (Gunung Kawi). 

Unit usaha susu pasteurisasi merupakan unit usaha baru yang termasuk 

dalam unit persusuan. Unit usaha pasteurisasi dididrikan pada tahun 2000 dan 

mulai berproduksi secara komersial pada tahun 2001. 

Usaha susu pasteurisasi ini pertama kali didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan koperasi bila menjamu tamu atau ketika ada rapat anggota. Karena 

adanya banyak permintaan, maka usaha pembuatan susu pasteurisasi ini semakin 

dikembangkan. 



4.2  Struktur Organisasi Koperasi 

Koperasi SAE merupakan salah satu koperasi penampungan susu yang 

ada di Malang yang didalamnya terdapat struktur organisasi menunjukan fungsi-

fungsi personal, hubungan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. 

Struktur organisasi menunjukkan wadah bagi pencapaian tujuan bersama agar 

terbina kerjasama yang baik. Adanya pembentukan struktur organisasi dapat 

memberikan kejelasan dan keterangan mengenai tugas dari para karyawan 

sehingga karyawan mampu menjalankan tugasnya masing-masing dan mampu 

bekerja sama dengan baik. Struktur organisasi pada koperasi SAE dapat dilihat 

pada lampiran. 

Pada unit usaha susu pasteurisasi, jumlah karyawan yang bekerja 

berjumlah 5 orang, yakni 2 orang di bagian produksi, 2 orang di bagian kios atau 

pemasaran yang bekerja secara bergantian (shift), dan 1 orang koordinator. Jam 

kerja karyawan dimulai sejak pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang, kemudian 

dilanjutkan lagi dari jam 2 siang hingga jam 7 malam untuk karyawan kios yang 

bekerja pada shift kedua. Seluruh karyawan yang bekerja di koperasi SAE 

mendapatkan asuransi Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Jaminan ini 

diperuntukkan sebagai tunjangan bagi karyawan apabila terjadi kecelakaan kerja.  

 

4.3 Pengumpulan Susu Segar dan Penampungan 

Peternak sapi perah di Indonesia sebagian besar diusahkan dalam bentuk 

peternakan rakyat dengan skala kepemilikan 3 -4 ekor/KK dan produktifitas sapi 

perah di wilayah pujon yakni 9 – 10 liter/ekor/hari. Hasil yang demikian terbilang 

cukup tinggi untuk wilayah Indonesia sebab seperti yang diungkapkan Siregar 



(1995) produksi susu di Indonesia pada umumnya masih sangat rendah yaitu rata-

rata 7-11 liter/ekor/hari dan produksi susu sapi perah yang dikelola di koperasi di 

Jawa Timur rata-rata 2.400 liter/ekor/tahun atau 8,6 liter/ekor/hari. Produktifitas 

susu yang masih rendah ini menyebabkan tidak efektifnya sistem pengumpulan 

susu, oleh karena itu koperasi menyediakan pos-pos penampungan susu yang 

disertai alat pendingin.  

Jalur distribusi susu berawal dari peternak menyetorkan susu ke pos-pos 

penampungan terdekat yang kemudian dikirim ke Koperasi “SAE”. Susu sebagian 

besar dikirim ke PT. Nestle dan Sekar Tanjung kemudian sebagian di olah 

menjadi susu pasteurisasi di Unit Usaha pengolahan susu pasteurisasi Koperasi 

“SAE”. Data jumlah susu segar yang diterima Koperasi “SAE” setiap harinya 

rata-rata 81.000 liter, sedangkan susu yang diolah menjadi produk pasteurisasi 

139 liter (0,17%) dari keseluruhan susu yang diterima dan jumlah cup yang 

diproduksi rata-rata perhari 693 cup. 

Peternak sebagai produsen menyetorkan susu setiap pagi hari pada pukul 

06.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan sore hari pada pukul 15.00 WIB 

sampai dengan 17.00 WIB. Peternak yang terdekat dengan koperasi langsung 

menyetorkan sendiri ke koperasi. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4. Lokasi Pos-Pos Penampungan susu segar Koperasi “SAE” 
Pos Penampungan Armada Lokasi 

1 Bagong (tanki) Jurangrejo, Pandisari, Sebaluh 

2 Rofi’I (tanki) Pujon selatan, Pujon utara 

3 Gendut (tanki) Ds Kalangan, Ds Madirejo 

4 Supraf (tanki) Ds Gelek, Lebok sari 

5 Yudi (tanki) Kedungrejo, Ngepreh 

6 Yanto (tanki) Dadapan barat, Tawangsari 

7 Sana’i (tanki) Ngabab, Persil 

8 Bowo (tanki) Maron Pujon selatan, Maron Pujon Utara 

9 Kastari (tanki) Cukal, Bakir 

10 Kisruh (tanki) Bian, Dadapan timur 

11 Suryanto (tanki) Kampungan, Maron Sebaluh 

12 Triono (tanki) Lor sawah, Bonbayi 

13 Suryono (tanki) Gumul, Gerih, Torong 

14 Sutadi (tanki) Madirejo, Groto, Wiurejo 

Sumber : data primer diolah 

 

Pengumpulan susu menurut Keputusan Dirjen Pternakan (1983) 

menetapkan kegiatan menerima dan mengumpulkan susu produksi dalam negeri 

untuk selanjutnya dijual kepada konsumen umum atau kepada industri pengolahan 

susu. Menurut Subyakto dan Cahyono (1985), mengingat akan sifat susu yang 

mudah rusak dan tidak tahan lama maka untuk menjaga kualitas dan kadarnya, 

koperasi harus mempunyai alat penyimpan susu dan alat angkut susu. Susu yang 

disetorkan peternak ke pos pengumpulan susu segar kemudian ditampung dan 

didinginkan hingga suhu 30 – 40 C. 



Susu segar yang siap disetorkan ke penampungan dan pengolahan susu 

segar adalah susu hasil perahan yang tanpa mengalami perubahan apapun dan 

perlakuan lain setelah penyaringan, sesuai dengan pendapat Anonymous (2000), 

susu segar merupakan susu hasil pemerahan yang tidak dikurangi atau ditambah 

apapun yang diperoleh dari pemerahan sapi yang sehat secara kontinyu. Tahap-

tahap penanganan susu segar meliputi proses penyaringan yang dilakukan 

sebanyak dua kali di kamar susu, pengemasan produk susu pasteurisasi dengan 

volume 200 ml dan pengepresan kemasan produk susu pasteurisasi dengan 

mengunakan mesin pengemas.     

 

4.4 Produksi 

Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan susu pasteurisasi adalah 

susu murni diberi gula dan ditambah essence. Produksi susu pasteurisasi Koperasi 

“SAE” mengunakan susu segar yang sudah terkumpul dari peternak sapi perah 

dan susu hasil usaha peternakan Koperasi “SAE” sendiri yang dikumpulkan dalam 

drump tank, dimana susu untuk pasteurisasi sebesar 0,17 persen dari susu yang 

sudah terkumpul dan sisanya 99,83 persen susu dikirim ke PT. Nestle. Susu segar 

139 liter (0,17 %) dapat menghasilkan produk susu pasteurisasi sebesar 693 cup 

dengan isi percupnya 200ml. 

Proses pengolahan susu pasteurisasi Koperasi “SAE” dapat dilihat pada 

lampiran 1. Susu segar yang sudah terkumpul dalam drump tank dimasukkan 

dalam plate cooler yang bersuhu 00 C kemudian dimasukkan dalam cooling stock 

merupakan susu yang akan dikirim ke PT. Nestle dengan mengunakan alat 



transport mobil tangki yang bersuhu 2,50 C sedangkan susu yang dimasukkan 

dalam cooling bahan baku akan dipakai untuk proses susu olahan (pasteurisasi). 

Susu yang dipasteurisasi dipanaskan dengan suhu 750 C selama 15 detik 

yang kemudian akan dialirkan dalam Plate High Exchanger (PHE). Pasteurisasi 

yaitu susu disaring dan ditampung dalam drump tank dan dialirkan ke storage tank 

melalui pipa stainless steel yang berhubungan dengan PHE (pendingin). PHE 

adalah suatu alat yang tersusun atas serangkaian plat-plat tipis bergelombang yang 

direkayasa sedemikian rupa sehingga susu dapat mengalir bersebelahan dengan 

media pemanas (berupa uap) atau media pendingin (berupa air es) dengan arah 

yang berlawanan. Susu yang dari PHE kemudian dihomogenkan dalam 

homogenizer yang bertujuan untuk mengecilkan butiran lemak sehingga distribusi 

lemak menjadi seragam. 

Susu yang telah mengalami pasteurisasi dan homogenesasi maka susu bisa 

dialirkan kedalam separator untuk mengurangi lemak yang ada dalam susu jika 

dikehendaki, jika tidak maka langsung dialirkan dalam plate cooler yang bersuhu 

00 C yang mana nantinya susu akan dimasukkan dalam mixing flavour untuk 

menambah rasa, setelah susu dikemas dalam packing cup dan yang terakhir susu 

yang sudah jadi diletakkan dalam cold storage dengan suhu dibawah 40 C. 

Pengemasan susu pasteurisasi merupakan proses yang berkaitan dengan 

perencanaan dan pembuatan packing. Packing susu pasteurisasi menggunakan 

gelas palstik (cup transparan) pada kemasan 200 ml. 

 

 

 



4.5 Produk (Product)    

4.5.1 Ciri-ciri produk 

Koperasi “SAE” dari segi penjualan memiliki satu variasi yaitu susu 

pasteurisasi cup dengan ukuran 200 ml. Susu pasteurisasi diproduksi dengan 3 

macam rasa yaitu rasa coklat, strobery, dan melon.  

Susu pasteurisasi memiliki daya tahan 6 hari pada suhu dibawah 4 0 C, 

sehingga untuk penyimpanan sampai produk laku terjual susu pasteurisasi 

disimpan dalam lemari pendingin, karena susu pasteurisasi hanya bertahan 4 

sampai 5 jam pada suhu ruang. Susu pasteurisasi memiliki kandungan gizi sebagai 

berikut : lemak  (maksimum 2,8 %), protein (minimum 2,5 %), sukrosa (4,0 %) 

dan vitamin (A,B dan C).   

4.5.2 Merek 

Merek yang digunakan oleh unit usaha koperasi “SAE” untuk produk susu 

pasteurisasi  adalah “Susu Pasteurisasi SAE”. Merek merupakan nama, tanda, 

simbol, desain, warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. 

Merek ini tidak pernah berubah mulai berdiri sampai sekarang, hal ini dapat 

memberikan keuntungan diantaranya : tidak membingungkan konsumen ketika 

menginginkan produk dengan merek utama, mudah terjadinya Word of mouth 

(kata dari mulut).  

Menurut Tjiptono, (1997) produk hanyalah sesuatu yang dihasilkan pabrik, 

sedangkan merek merupakan sesuatu yang dibeli konsumen. Produk bisa dengan 

mudah ditiru pesaing, maka merek selalu memiliki keunikan yang relatif sukar 

dijiplak. Merek berkaitan erat dengan persepsi, sehingga persaingan yang terjadi 



antara perusahaan adalah pertarungan persepsi dan bukan sekedar pertarungan 

produk. Penggunaan merek memilki beberapa tujuan yaitu : 1) sebagai identitas, 

2) alat promosi (daya tarik produk), 3) untuk membina citra yaitu dengan 

memberikan keyakinan, jaminan kualitas serta prestise tertentu kepada konsumen, 

4) untuk mengendalikan pasar. 

4.5.3 Kemasan 

Pengemasan (packing) mempunyai pengaruh terhadap nilai jual suatu 

produk, karena packaging yang menarik dan berkualitas akan menimbulkan daya 

tarik tersendiri bagi konsumen. Pengemasan (packing) merupakan proses yang 

berkaitan dengan perencanaan dan pembuatan wadah (container) atau 

pembungkus (wrapper) untuk suatu produk. Pengemasan merupakan proses akhir 

yang sangat menentukan kelancaran proses distribusi. Bahan baku pengemas yang 

digunakan oleh Koperasi “SAE” ada dua yaitu : 

a. Bahan baku pengemas primer : bahan pengemas ini berhubungan langsung 

dengan produk, seperti gelas cup dan label. 

b. Bahan baku pengemas sekunder : bahan pengemas ini bertujuan untuk 

melindungi pengemas primer, seperti keranjang, cool box dan refrigerator. 

Kemasan susu pasteurisasi Koperasi “SAE” mengunakan gelas plastik 

(cup) 200 ml serta memiliki print putih dan label kandungan gizi di badan gelas. 

Penggunaan cup sebagai kemasan dilakukan dengan alasan mudah dalam 

memperolehnya, lebih tahan lama dan tidak mudah pecah, dapat melindungi 

produk dengan baik, memudahkan saat pengontrolan ketika terjadi kerusakan 

produk dan memudahkan saat pengisian susu. Menurut Tjiptono (1997) tujuan 

pengunaan kemasan antara lain :  



1. Sebagai pelindung isi (protection ) 

2. Untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan (operating) 

3. Bermanfaat dalam pemakain ulang (reusable) 

4. Memberikan daya tarik (promotion)  

5. Sebagai identitas (image) produk 

6. Distribusi (Shipping) 

7. informasi (labeling) 

8. Sebagai cermin inovasi produk.  

 

4.6 Harga (Price) 

Harga merupakan unsur dalam menghasilkan pendapatan, oleh karena itu 

penetapan harga harus dipertimbangkan dengan baik karena segala keputusan 

yang berhubungan dengan harga sangat mempengaruhi aspek kegiatan 

perusahaan. Penentuan harga jual produk merupakan suatu masalah perencanaan 

laba sesuai yang direncanakan pihak unit usaha susu pasteurisasi koperasi “SAE” 

sebagai pihak produsen. Harga yang ditetapkan merupakan kebijakan produsen 

untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pilihan bagi konsumen dalam 

membeli produk. Harga juga dapat mempengaruhi persaingan antar perusahaan 

dalam meraih pangsa pasar. 

Penentuan harga penjualan, pihak unit usaha pengolahan susu pasteurisasi 

koperasi “SAE” mengunakan metode Cost Plus Pricing Method, yaitu usaha 

metode yang memperhitungkan harga jual berdasarkan biaya total produksi 

ditambah dengan persentase laba yang diinginkan. Suatu perusahaan mendapatkan 



harga pada produknya dengan menambah suatu persentase keuntungan tertentu 

(profit margin) pada biaya rata-rata barang / cost plus (Chandra, 2002). 

Penentuan harga penjualan produk dari barang-barang industri sangat 

tergantung dari permintaan dan oleh perusahaan harga ditetapkan berdasarkan cost 

plus pricing. Harga-harga dan perubahan harga sangat berpengaruh terhadap 

volume penjualan suatu produk. Harga produk susu pasteurisasi koperasi “SAE” 

mengalami perubahan seiring dengan semakin meningkatnya harga berbagai 

kebutuhan produksi. Harga jual susu pasteurisasi koperasi “SAE” dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Tabel 5. Harga jual susu pasteurisasi Koperasi “SAE” dari tahun 2003-2006 

Harga jual 
Kenaikan 

 

Jumlah (Rp) Prosentase (%) 
Tahun 

Agen 

(Rp) 

Konsumen 

(Rp) Agen Konsumen Agen Konsumen 

2003 

2004 

2005 

2006 

 

900 

1000 

1200 

1350 

 

 

1100 

1200 

1350 

1500 

 

 

0 

100 

200 

150 

 

0 

100 

150 

150 

 

0 

10 

16,67 

11,11 

 

0 

8,33 

11,11 

10 

 

Sumber : data primer diolah 

Tabel 5 menunjukan adanya kenaikan harga jual dari tahun ke tahun, 

karena biaya produksi mengalami kenaikan. Fluktuasi harga bahan baku dan 

kenaikan biaya operasional menyebabkan biaya produksi naik. Kenaikan harga 

tersebut disebabkan adanya faktor-faktor biaya produksi yang semakin meningkat 

serta memperhatikan daya beli masyarakat. 

 

 



4.7 Promosi (Promotion) 

Promosi didefinisikan Robinson (1997) sebagai kegiatan 

mengkomunikasikan informasi dari produsen ke konsumen atau pihak lain dalam 

mempengaruhi sikap dan perilaku. Promosi perusahaan dapat memberikan 

informasi, menghimbau dan mempengaruhi masyarakat agar tertarik, serta 

merupakan unsur pokok dalam pemasaran modern. Promosi dilakukan untuk 

mengenalkan produk yang dihasilkan oleh suatu produsen. Kegiatan ini akan 

berpengaruh terhadap penerimaan produsen. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna, maka mereka 

tidak akan pernah membelinya. Tujuan utama dari promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan pelanggan 

sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak unit usaha pengolahan susu 

pasteurisasi berupa : pemberian kaos atau seragam bagi para agen yang 

melakukan pemasaran produk yang bertuliskan nama perusahaan, pemberian merk 

pada kemasan susu yang dipasarkan dan pemasangan sepanduk. Menurut Kotler 

(1995) bahwa pameran dan demonstrasi merupakan salah satu cara yang bisa 

digunakan dalam kegiatan promosi penjualan. Promosi penjualan adalah bentuk 

persuasi langsung melalui pengunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembeli produk dengan segera serta meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli pelanggan. 

 



4.8 Lembaga Pemasaran 

 Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran susu di koperasi  susu 

”SAE” adalah sebgai berikut :  

4.8.1 Produsen 

Koperasi Susu ”SAE” bertindak sebagai produsen dengan melakukan 

fungsi-fungsi pemasaran yang meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi 

fasilitas. Kotler (1997), menyatakan bahwa dalam pengembangan strategi 

pemasaran, kalangan pemasaran telah menyusun klasifikasi produk yang 

didasarkan pada karakteristik produk. Klasifikasi tersebut adalah barang tidak 

tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. Susu pasteurisasi yang dipasarkan oleh 

koperasi susu ”SAE” termasuk dalam barang tidak tahan lama. Srategi yang harus 

dilakukan oleh koperasi adalah dengan menangani produk susu dengan cepat dan 

sesegera mungkin dipasarkan ke kalanagn luas serta menarik keuntungan per unit 

yang tidak terlalu besar. 

Koperasi Susu ”SAE” dalam sehari dapat mengolah 139 lt susu segar yang 

mana produksinya hanya satu ukuran saja yaitu kemasan 200 ml, susu pasteurisasi 

yang dihasilkan adalah sebanyak 693 cup. Harga jual susu untuk kemasan 200 ml 

dari produsen ke konsumen adalah Rp 1.500,00 per cup. Harga dari produsen ke 

agen sebesar Rp 1.350,00 per cup, sedangkan untuk susu dengan kemasan 200 ml 

dari produsen atau agen ke pedagang pengecer Rp 1.500,00 dan pedagang 

pengecer ke konsumen akhir sebesar Rp 2.000,00 per cup. 

 



4.8.2 Agen  

Agen adalah lembaga pemasaran yang menghubungkan antara produsen 

dengan pedagang pengecer sebelum sampai kepada konsumen. Agen berfungsi 

sebagai pengepul susu dari produsen kemudian susu-susu tersebut diambil oleh 

para pedagang pengecer untuk dipasarkan kepada konsumen. Agen sebagai 

penghubung produsen dengan pedagang pengecer, juga bertugas menyimpan susu 

yang tidak terjual oleh pedagang pengecer untuk dijual besok harinya atau dapat 

pula mengembalikan susu-susu tersebut kepada agen. Susu yang tidak terjual 

disimpan oleh agen dalam sebuah freezer yang disediakan oleh produsen. Agen 

juga mengantarkan susu untuk kemasan 200 ml ke pedagang pengecer  yaitu 

warung, rumah makan dll, serta mengambil kembali susu-susu yang tidak terjual. 

Alat transportasi yang digunakan adalah mobil box yang mana biaya bahan bakar 

ditanggung oleh agen sendiri. Koperasi Susu ”SAE” memiliki satu agen dalam 

memasarkan susu pasteurisasi. 

Tabel 6. Penjualan dan pengambilan susu pasteurisasi oleh agen   

Penjualan Agen selama satu 
tahun 

Cup (200ml) 

Pengambilan susu pasteurisasi 
8x perbulan 

Cup (200ml) 

Pengambilan susu pasteurisasi 
perhari 

Cup (200ml) 

59.258 617 165 

Sumber : data primer diolah tahun 2006 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penjualan agen atau 

penyetoran susu pasteurisasi ke pedagang pengecer selama satu tahun sebesar 

59.258 cup dengan pengambilan seminggu dua kali yaitu hari selasa dan hari 

sabtu. Agen setiap pengambilan susu pasteurisasi sebesar 617 cup dengan ukuran 



200ml, berarti bila diasumsikan agen dapat menjual susu pasteurisasi perharinya 

sebesar 165 cup.  

4.8.3 Pedagang Pengecer 

Pedagang pengecer didefinisikan sebagai pedagang yang menjual susu 

pasteurisasi ke konsumen yang dilakukan di suatu tempat secara menetap. 

Produsen melalui agen akan mengirimkan susu dan mengambil susu yang tidak 

terjual setiap harinya. Produsen memiliki 10 pedagang pengecer yang berada 

diwilayah Malang yang meliputi di daerah Batu terdapat dua tempat Warung 

Jamiah dan Warung Teruna, Rumag Makan Bang Soleh, Eslon daerah 

Wondoroko, Rumah Makan Mina, Rumah Makan Mungil daerah Lawang, Mitra I 

& II dan daerah Jenti terdapat dua warung makan. Pedagang pengecer akan 

mendapatkan keuntungan dari penjualan susu pasteurisasi tersebut sebesar Rp 

500,00 untuk setiap cup susu yang terjual. 

4.8.4 Konsumen 

Konsumen produk susu pasteurisasi koperasi susu ”SAE” berada wilayah 

Malang. Konsumen susu pasteurisasi ini terdiri dari berbagai umur yaitu mulai 

anak-anak sampai orang dewasa. Konsumen dapat membeli susu pasteurisasi ini 

dari koperasi ”SAE” maupun pedagang pengecer. Harga untuk susu dengan 

volume 200 ml adalah Rp 1.500,00 per cup untuk pembelian ke produsen dan Rp 

2000,00 per cup untuk pembelian ke pedagang pengecer.    

 

 



4.9 Fungsi Pemasaran 

4.9.1 Koperasi Susu ”SAE” 

Fungsi pemasaran merupakan suatu proses dari pada pertukaran yang 

mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang dan 

jasa dari sektor produksi ke sektor konsumen. Fungsi-fungsi pemasaran susu 

pasteurisasi yang dilaksanakan oleh koperasi susu ”SAE” sebvagai produsen 

adalah : 

A. Fungsi Pertukaran 

Fungsi pertukaran meliputi dua kegiatan yaitu pembelian dan penjualan. 

1. Pembelian  

Koperasi susu ”SAE” melakukan pembelian susu selama produksinya 

yaitu di koperasi susu ”SAE” itu sendiri , karena koperasi ”SAE”  merupakan 

tempat penampung susu segar di wilayah Pujon. Menurut Nitisemito (1982) setiap 

perusahaan yang memasarkan hasil produksinya atau barang-barang dagangannya 

tidak dapat melepaskan diri dari kefiatan membeli. Pembelian merupakan salah 

satu fungsi pemasaran yang tidak boleh diabaikan oleh setiap perusahaan, baik itu 

produsen maupun konsumen. Saat penelitian dilakukan  koperasi susu ”SAE” 

melakukan pembelian susu segar untuk pasteurisasi sebanyak 200 lt dalam satu 

hari produksi. 

2. Penjualan  

Koperasi susu ”SAE” melakukan penjualan susu olahan meliputi wilayah 

Malang. Penjualan dilakukan oleh agen dan pedagang pengecer. Penjualan 

merupakan suatu proses untuk membantu dan mengarahkan pandangan konsumen 

agarmembeli barang serta agar konsumen bertindak sesuai dengan keinginan 



penjual. Penjualan merupakan fungsi yang paling penting dalam pemasaran, 

karena menjadi tulang punggung kegiatan untuk mencapai pasar yang dituju. 

Fungsi penjualan juga merupakan sumber pendapatan yang diperlukan untuk 

menutup ongkos-ongkos dengan harapan bisa mendapatkan laba.  

Penjual tidak hanya menguntungkan bagi pihak penjual, tetapi juga harus 

memberikan kepuasan yang sama bagi pihak konsumen. Tujuan penjualan 

menurut Swastha (1985) adalah untuk mencapai volume penjualan tertentu, 

mendapatkan laba dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Berhasil atau 

tidaknya suatu penjualan banyak dipengaruhi oleh : analisa pasar, penelitian dan 

pengembangan, kegiatan promosi, komunikasi regulasi serta evaluasi. Penjualan 

susu pasteurisasi Koperasi ”SAE” dapat dilihat pada tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 7. Penjualan unit usaha pengolahan susu pasteurisasi Koperasi “SAE”  

Bulan  

STOK 

AWAL 

 CUP (200ml) 

PRODUKSI 

CUP 

(200 ml) 

JUMLAH 

CUP 

 (200 ml) 

PENJUALAN 

CUP 

 (200 ml) 

PREMI 

CUP  

(200 ml) 

STOK 

AKHIR 

CUP (200 ml) 

Januari 8,130,0 29.021,0 37.151,0 26.822,0 10,0 10.319,0 

Pebruari 10,319,0 18.415,0 28.734,0 18009,0  10.725,0 

Maret 10.725,0 16925,0 27.650,0 16.257,0  11.393,0 

April 11.393,0 16.784,0 28.177,0 15.500,0  12.677,0 

Mei 12.677,0 20.305,0 32.982,0 20.143,0  12.839,0 

Juni 12.839,0 15.525,0 28.364,0 15.625,0  12.739,0 

Juli 12.739,0 27.427,0 40.166,0 27.504,0 3,0 12.659,0 

Agustus 12.659,0 17.773,0 30.432,0 16.936,0 6,0 13.490,0 

September 13.490,0 16.284,0 29.774,0 17.655,0  12.119,0 

Oktober 12.119,0 25.591,0 37.710,0 25,310,0  12.400,0 

November 12.400,0 27.427,0 39.827,0 27.507,0  12.320,0 

Desember 12.320,0 17.773 30.093,0 16.942,0  13.151,0 

Jumlah 141.810,0 249.250,0 391.060,0 244.210,0 49,0 146.831,0 

Sumber: Unit Usaha Susu Pasteurisasi Koperasi “SAE”  2006 

 

 

 



Tabel diatas menunjukkan penjualan unit usaha pengolahan susu pasteurisasi 

Koperasi “SAE” selama tahun 2006. Volume penjualan susu sebesar 244.210 cup, 

dengan produksi selama satu tahun sebesar 249.250 cup  

B. Fungsi Fisik 

Fungsi fisik yang dilakukan oleh koperasi susu ”SAE” meliputi 

penyimpanan, transportasi, dan proses. 

1. Penyimpanan 

Penyimpanan merupakan fungsi pemasran yang bertujuan untuk 

meningkatkan kegunaan suatui barang tertentu karena adanya perbedaan waktu 

dalam penggunaan. Penyimpanan yang dilakukan oleh koperasi susu ”SAE” 

adalah menyimpanan untuk sementara waktu produk susu yang tidak habis terjual 

dengan rata-rata tiap harinya 243 cup susu pasteurisasi yang dimasukkan ke dalam 

freezer pada suhu sekitar 5˚ C. Pendinginan pada suhu tersebut merupakan suatu 

upaya untuk mempertahankan kualitas susu dengan cara menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme, sehingga susu tidak mudah rusak. 

2. Transportasi 

Transportasi merupakan fungsi pemasaran yang sangat penting untuk 

diperhatikan disamping fungsi-fungsi pemasaran lainnya. Transportasi atau 

pengangkutan adalah memindahkan produk dari sumber penghasilan ke pasar atau 

tempat konsumen, sehingga pada waktu tertentu dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan atau kepentingan tempat dan kegunaan waktu. 

Koperasi susu ”SAE” dalam memasarkan susu pasteurisasi melaui agen. 

Agen datang ke unit pengolahan susu pasteurisasi dengan mengunakan mobil box 

dan mengirimkan susu pasteurisasi ke warung, rumah makan serta swalayan. 



Hanafiah dan Saefuddin (1986), menyatakan bahwa keuntungan pengangkutan 

dengan mengunakan truk adalah memiliki kecepatan yang tinggi, fleksibel dapat 

diselenggarakan kapan saja dan arahnya dapat diubah-ubah, tarif dan biaya relatif 

rendah serta sanggup mengangkut barang tanpa pengerjaan dan pemindahan 

sehingga resiko kerusakan kecil.   

3. Proses 

Pengolahan susu olahan dilakukan pada suhu 90˚ C (atau bila krim sudah 

banyak yang terangkat) selama 10 menit, maka proses pemanasan harus 

dihentikan. Pengolahan susu pasteurisasi di koperasi susu ”SAE” mengunakan 

temperatur tinggi, sesuia dengan pendapat Adnan (1984) yang menyatakan bahwa 

pasteurisasi ada dua metode yaitu Holding Method yang dilakukan selama 30 

menit pada sushu 62˚ C dan High Temperature Short Time Method (HTST) yang 

dilakukan selama 15 detik pada sushu 72˚ C. Temperatur pemnasan di Koperasi 

susu ”SAE” dengan temperatur tinggi telah disesuai, tetapi yang digunakan lebih 

lama, hal ini disebabkan karena tiap-tiap daerah mempunyai suhu yang berbeda-

beda dan peralatan yang digunakan di Koperasi susu ”SAE” masih sederhana, 

sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Pemanasan susu sambil diaduk, 

agar susu tidak pecah dan zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya tidak hilang 

atau larut. 

 

C. Fungsi Fasilitas 

`Fungsi fasilitas yang dilakukan oleh koperasi susu ”SAE” meliputi 

standarisasi, penangulangan resiko, dan pembiayaan. 

 



1. Standarisasi 

Standarisasi terhadap produk susu digunakan untuk menentukan layak atau 

tidaknya susu dikonsumsi dan untuk menetukan kualitas serta harga susu. 

Menurut Hanafiah dan Saefudin (1986), bahwa standarisasi berarti penentuan 

suatu ukuran atau ketentuan mutu yang diterima oleh umum sebagai sesuatu yang 

mempunyai nilai tetap. Standarisasi yang dilakukan oleh koperasi adalah uji 

organoleptik yang diperkuat dengan adanya izin dari Dinas Kesehatan yang setiap 

tahunnya melakukan tes terhadap kualitas susu.  

Winardi (1980), mengemukakan bahwa pemasaran barang diharuskan 

adanya standarisasi untuk menyediakan barang-barang yang distandarisasi untuk 

memenuhi kebutuhan para konsumen, sehingga diharapkan dengan kualitas yang 

baik pada susu yang akan dipasarkan maka akan meningkatkan volume penjualan 

produk tersebut. 

Peraturan mengenai kualitas susu di Indonesia masih berdasarkan Milk 

Codex, terdapat pula keputusan Dirjen Peternakan No. 17/Kpts?DPJ/Deptan/1983, 

yang meliputi syarat-syarat kualitas susu produksi dalam negeri. Syarat-syarat 

susu lainya juga terdapat pada Standar Izin Industri (SII) yang dikeluarkan oleh 

Departemen Perindustrian seperti yang terdapat pada tabel 8. 

Tabel 8. Syarat-syarat kualitas susu di Indonesia. 
Syarat kualitas Milk Codex (1) SII (2) 

Berat jenis (270 C) 
Kadar lemak 
Bahan kering tanpa lemak 
Derajat keasaman 
Titik beku 
Uji katalase 
Uji reduktase 

1,028 
2,8 % 
8,0 % 

4,5 – 7 0 SH 
- 0,52 0 C 

- 1,0 

1,026 – 1,028 
Minimal 3,0 % 
Minimal 8,0 % 

4,5 – 7 0 SH 
- 0,520 – 0,560 C 

Maksimal 3,0 
normal 

Sumber : 1. Anonymous (1983)    2. Anonymous (1993) 

 



 2. Penanggulangan Resiko 

Perusahaan peternakan diharapkan mengetahui kemungkinan resiko- 

resiko yang akan timbul dalam bidang pemasaran dan diusahakan dapat 

memperkecil resiko-resiko tersebut. Beberapa resiko yang sering dihadapi adalah : 

penyusutan barang, kerusakan produk, penurunan harga serta kualitas barang. 

Nitisemito (1993), menyatakan bahwa dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas 

untuk melancarkan arus barang dari produsen ke konsumen, serta terjadi 

hambatan-hambatan yang dapat menimbulkan kerugian. 

Pemasaran susu pasteurisasi pada koperasi susu ”SAE” telah terdapat izin 

dari Dinas Keshatan, sehingga segala resiko yang terjadi dan penanggulangannya 

dapat ditanggung secara bersama-sama antara koperasi dengan Dinas Kesehatan. 

Setiap tahun sekali petugas Departemen Kesehatan melakukan tes terhadap 

kualitas susu yang diproduksi oleh koperasi. Penanggulan resiko terhadap 

kerusakan susu segar salah satunya adalah susu yang telah diperah langsung 

disaring, standarisasi dan dikemas kedalam botol. Pengangkutan dan pengiriman 

susu serta dilakukan agar dapat mengurangi kerusakan susu akibat aktivitas 

mikroorganisme yang ada di dalam susu agar tidak berkembang biak lebih lama.  

Salah satu cara mengantisipasi resiko terhadap pemasaran susu olahan yakni 

dengan mengadakan kerjasama antara pihak perusahaan dengan karyawan, 

lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran serta konsumen lainnya. 

Kerjasama tersebut bertujuan agar koperasi tidak mengalami hambatan pada saat 

memasarkan susu. 

 

 



3. Pembiayaan 

Fungsi pembiayaan dalam pemasaran susu pasteurisasi yang harus 

ditanggung oleh koperasi susu ”SAE” meliputi semua biaya yang dibutuhkan 

untuk penanganan produk untuk tujuan dipasarkan, hingga produk sampai 

ketangan konsumen. Menurut Rasyaf (1996), biaya pemasaran merupakan biaya 

yang dikeluarkan selama proses pemasaran berlangsung mulai produk lepas dari 

tangan peternak hingga diterima konsumen akhir. 

Tabel 9. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan percup susu pasteurisasi 
tahun 2006. 

Biaya Percup (200ml) 
(Rp) 

Persentase 
(%) 

Susu segar 
Gula 
Essence 
Gelas  
Logo 
sedotan 
Listrik 
Tenaga kerja 
Pemeliharaan mesin 
 

600 
4 

66 
123 
60 
5 

100 
100 
90 

52,26 
0,35 
5,75 

10,71 
5,23 
0,44 
8,71 
8,71 
7,84 

Jumlah  1.148 100 
Sumber : data primer diolah 

4. Informasi Pasar 

Informasi pasar diperlukan oleh produsen untuk mengetahui peluang pasar 

yang berguna dalam pengembangan usaha yang dilakukan. Faktor informasi pasar 

yang tepat dapat mengurangi resiko usaha karena dapat mencegah adanya 

kerugian akibat ketidaksesuian selera konsumen terhadap produk yang dihasilkan 

produsen sehingga produsen dapat mengambil keputusan secara tepat dan efisien. 

Koperasi ”SAE” memperoleh informasi pasar melalui konsumen akhir 

melalui informasi yang diberikan oleh pedagang pengecer atau agen dan lembaga 

pemasaran lainnya sehingga dapat dijadikan acuan bagi Koperasi ”SAE” untuk 



pengambilan keputusan. Kotler (1997), menyatakanbahwa informasi pasar 

menduduki tempat penting diantara faktor-faktor yang mendeterminasi suatu 

kegiatan produksi.   

 

4.10  Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran dimulai sejak produk susu tersebut dikeluarkan dari 

produsen sehingga diterima oleh konsumen akhir. Beberapa tingkatan saluran 

distribusi susu pasteurisasi koperasi ”SAE”. 

1. Produsen                                     Konsumen 

Model distribusi ini dipakai dalam mendistribusikan susu pasteurisasi 

koperasi ”SAE”, tanpa perantara dalam memasarkan produk. Saluran distribusi ini 

disebut saluran distribusi langsung. Penjualan langsung ini dilakukan pada unit 

pertokoan susu pasteurisasi koperasi ”SAE” yang merupakan salah satu unit usaha 

Koperasi ”SAE” . Toko ini menjual langsung susu pasteurisasi kepada masyarakat 

sekitar Koperasi ”SAE”, selain itu ada juga masyarakat atau instansi pemerintah 

yang langsung membeli susu pasteurisasi ke Koperasi ”SAE” dalam jumlah besar 

yang digunakan untuk acara-acara tertentu, serta para pendatang dari luar wilayah 

Malang seperti Kediri, Jombang, Nganjuk dan Madiun yang sedang berpergian ke 

Malang yang mana melewati kios koperasi untuk mampir membeli susu 

pasteurisasi, rata-rata pembeliannya antara 10-30 cup susu pasteurisasi. Pada saat 

penelitian tidak diketahui apakah susu pasteurisasi tersebut dijual lagi atau 

langsung dikonsumsi sendiri. 

 

 



2. Produsen                Agen                 Pedagang Pengecer                 Konsumen 

Jalur ini merupakan jalur distribusi tidak langsung karena dalam hal ini 

produsen (Koperasi ”SAE”) memilih agen sebagai perantara penyalur dan sasaran 

penjualannya kepada pedagang pengecer. Pada sistem distribusi ini produsen 

mengirim produk langsung ke agen kemudian agen mendistribusikan ke pedagang 

pengecer baru kemudian pedagang pengecer menjual ke konsumen. 

Berdasarkan sistem ini agen harus memperkirakan berapa kapasitas 

produk yang akan terjual, karena Koperasi ”SAE” tidak menerima kembali barang 

yang sudah dipesan oleh agen, sehingga apabila ada kelebihan produk yang tidak 

terjual menjadi tanggung jawab agen, hal ini sudah menjadi kesepakatan antara 

agen dan Koperasi ”SAE”. 

Gamabar 2: Alur Distribusi Susu Pasteurisasi Koperasi ”SAE” selama satu  

                     tahun. 

 

 
                                                                      Rp 1.350,00 
                                                                        59.258 cup 

Rp 1.500,00                                         24,27 %   
           184.952 cup 
             75,73 % 
 
                                                                        Rp 1.500,00 
   I 
 
 
 
 
     II    Rp 2.000,00    

Agen 

Pedagang Pengecer 

Koperasi “SAE” 

 
 
 
 
Sumber: data primer diolah tahun 2006. 

Konsumen 



Keterangan :   I    =    Jalur I 

             II   = Jalur II 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa Koperasi “SAE” selama 

tahun 2006 dapat menjual susu pasteurisasi sebesar 244.210 cup dengan ukuran 

per cupnya 200ml, rinciannya yaitu kios susu pasteurisasi menjual langsung ke 

konsumen sebesar 184.952 cup (75,73 %) dengan harga per cupnya Rp 1.500,00 

dan menjual ke agen sebesar 59.258 cup (24,27 %) dengan harga Rp 1.350,00 per 

cupnya. Agen menjual ke pedagang dengan harga per cupnya Rp 1.500,00 

sedangkan pedagang pengecer menjual ke konsumen dengan harga Rp 2.000,00 

per cupnya.  

 

4.11 Analisa Keuangan 

4.11.1. Modal 

Modal dalam arti ekonomi merupakan barang atau jasa yang bersama 

dengan faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barangbaru 

yaitu hasil-hasil pertanian (Mubyarto, 1982). Sifat modal dapat dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu : 

1. Modal tetap, meliputi : tanah, bangunan dan kendaraan. 

2. Modal bergerak atau modal kerja, mliputi : pakan, uang tunai dan bibit 

ternak (Soekartiwi, 1993). 

Modal dan barang-barang modal merupakan faktor terpenting dalam 

kelangsungan suatu usaha peternakan. Modal dapat berupa uang atau benda-benda 

lain, sedangkan barang-barang modal dapat berupa alat-alat peternakan dan 



perkandangan. Riyanto (1993), menyebutkan bahwa modal merupakan sumber 

daya atau kekayaan yang digunakan dalam proses produksi. Modal tersebut dapat 

diartikan sebagai barang atau modal dan bersama-sama dengan factor produksi 

yang lain untuk menghasilkan barang baru, sedangkan Fanani (1994), 

menyebutkan modal dalam pengertian ekonomi adalah barang atau uang bersama-

sama dengan factor produksi lain dengan tenaga kerja serta pengelolaan 

menghasilkan barang-barang baru bersifat produksi lain yaitu produksi peternaka.  

Rincian modal yang dikeluarkan produksi susu pasteurisasi Koperasi “SAE” 

ditunjukkan pada table 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 10. Rincian Modal Unit Usaha Pengolahan Susu Pasteurisasi selama    

satu tahun. 
Jenis Biaya Nilai 

( Rp ) 

Prosentase 

(%) 

Modal Tetap 

1. Kantor 

2. Kamar susu 

3. Peralatan 

 

45.000.000; 

20.000.000; 

83.750.000; 

` 

10,66 

4,74 

19,84 

Jumlah Modal Tetap 148.750.000 35,24 

Modal Kerja 

1. Bahan baku 

2. Listrik 

3. Tenaga Kerja 

4. Kemasan 

• Gelas 

• Logo 

• Sedotan 

5. Pemeliharaan mesin 

6. Pajak 

 

185.493.600; 

12.240.000; 

24.480.000; 

 

30.600.000; 

14.688.000; 

1.224.000; 

2.448.000; 

2.344.200; 

 

43,94 

2,89 

5,79 

 

7,25 

3,48 

0,28 

0,57 

0,56 

Jumlah Modal Kerja 273.517.800; 64,76 

Total Modal 422.267.800 100,00 

 Sumber: data primer diolah tahun 2006 

 

Modal yang dikeluarkan oleh produksi susu pasteurisasi Koperasi “SAE” dalam 1 

(satu) tahun periode produksi sebesar Rp 422.267.800,00 yang meliputi modal 



tetap sebesar Rp 148.750.000,00 (35,24 persen) dan modal kerja sebesar Rp 

273.517.800,00 (64,76 persen). 

4.11.2. Biaya Produksi 

Rasyaf (1996) menyatakan bahwa biaya pemasaran merupakan biaya yang 

dikeluarkan selama proses pemasaran berlangsung melalui produk lepas dari 

tangan peternak hingga diterima konsumen akhir. Biaya produksi dalam 

pengertian ekonomi adalah semua korbanan yang harus ditanggung untuk 

menghasilkan barang atau jasa yang siap dipakai oleh konsumen (Sudarsono, 

1986). Menurut Ibrahim (1998) biaya produksi terdiri dari biaya biaya tetap (fixed 

cost)  dan biaya tidak tetap (variabel cost). Biaya tetap adalah biaya yang tidak 

dipengaruhi oleh naik turunnya produksi yang dihasilkan, terdiri dari gaji 

karyawan tetap, bunga bank, pengembalian pokok pinjaman, penyusutan, asuransi 

dan biaya tetap lainnya yang harus dapat ditentukan besarnya. 

Menurut Nicholson (1978) biaya tetap merupakan biaya yang tidak 

berubah sementara tingkat keluaran berubah dalam jangka pendek. Mulyadi 

(1999) menyatakan bahwa biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya 

tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Welsch (2000) mendefinisikan biaya 

tetap sebgai biaya yang secara total adalah tetap dari bulan ke bulan tanpa 

memperhatikan fluktuasi masukan ataupun keluaran dari pekerjaan yang 

dilakukan. Biaya produksi unit usaha pegolahan susu pasteurisasi Koperasi “SAE” 

ditunjukkan pada tabel 11. 

 

 

 

 



Tabel 11. Biaya Produksi Unit Usaha Pengolahan Susu Pasteurisasi selama  

               satu tahun. 
Jenis Modal Nilai 

( Rp ) 

Prosentase 

(%) 

Biaya Tetap 

1. Penyusutan Kantor. 

2. Penyusutan Kamar Susu 

3. Penyusutan Peralatan 

4. Tenaga Kerja 

5. Pajak 

 

1.500.000; 

600.000; 

3.875.000; 

24.480.000; 

2.344.200; 

 

 

0,54 

0,21 

1,39 

8,76 

0,83 

 

Total Biaya Tetap 32.799.200; 11,73 

Biaya Tidak Tetap 

1. Bahan baku 

2. Listrik 

3. Kemasan 

• Gelas 

• Logo 

• Sedotan 

4. Pemeliharaan mesin 

 

185.493.600; 

12.240.000; 

 

30.600.000; 

14.688.000; 

1.244.000; 

2.448.000; 

 

 

66,36 

4,38 

 

10,95 

5,25 

0,45 

0,88 

Total Biaya Tidak Tetap 246.713.600; 88,27 

Total Biaya 279.512.800; 100,00 

 Sumber : data primer diolah tahun 2006 

Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap pada 

usaha pengolahan susu pasteurisasi Koperasi “SAE” sebesar Rp 32.799.200,00 

(11,73 persen) terdiri dari biaya penyusutan peralatan, kantor dan kamar susu. 

Biaya tidak tetap pada usaha pengolahan susu pasteurisasi Koperasi “SAE” 



sebesar Rp 246.713.600,00 (88,27 persen) terdiri dari bahan baku, listrik, 

kemasan,pemeliharaan mesin, biaya bahan pembantu. Jumlah pengeluaran unit 

pasteurisasi untuk produksi susu pasteurisasi sebesar Rp 279.512.800,00. 

Penerimaan perusahaan berasal dari penjualan produk susu yang 

merupakan penerimaan terbesar dari unit usaha pengolahan susu pasteurisasi 

Koperasi “SAE”. Penerimaan unit usaha pengolahan susu pasteurisasi Koperasi 

“SAE” ditunjukkan pada tabel 12. 

 

Tabel 12. Penerimaan susu pasteurisasi Koperasi ”SAE” selama satu tahun. 
Penjualan ke konsumen Penjualan ke agen 

Bln Jml Cup 
Harga 

(Rp) 
Total (Rp) Bln Jml Cup 

Harga 

(Rp) 
Total (Rp) 

1 18.654 1.500 27.981.000 1 8.168 1.350 11.026.800 

2 9.526 1.500 14.289.000 2 8.483 1.350 11452.050 

3 13.401 1.500 20.101.500 3 2.856 1.350 3.855.600 

4 11.952 1.500 17.928.000 4 3.548 1.350 4.789.800 

5 14.680 1.500 22.020.000 5 5.463 1.350 7.375.050 

6 11.219 1.500 16.828.500 6 4.406 1.350 5.948.100 

7 20.303 1.500 30.454.500 7 7.201 1.350 9.721.350 

8 13.420 1.500 20.130.000 8 3.516 1.350 4.746.600 

9 13.565 1.500 20.347.500 9 4.090 1.350 5.521.500 

10 20.354 1.500 30.531.000 10 4.956 1.350 6.690.600 

11 24.399 1.500 36.598.500 11 3.108 1.350 4.195.800 

12 13.479 1.500 20.218.500 12 3.463 1.350 4.675.050 

Jml 184.952  277.428.000  59.258  79.998.300 

Sumber : Unit Usaha Susu Pasteurisasi Koperasi ”SAE”  2006. 

Keterangan: 200 ml (cup) 



Tabel diatas merupakan penerimaan unit usaha susu pasteurisasi selama satu 

tahun. Penjualan ke konsumen sebesar 184.952 cup dengan harga percup sebesar 

Rp 1.500,00. Jumlah penerimaan sebesar Rp 277.428.000,00. Penjualan ke agen 

sebesar 59.258 cup dengan harga percup Rp 1.350,00. Jumlah penerimaan dari 

agen sebesar Rp 79.998.300,00. Total penerimaan yang diperoleh Unit usaha susu 

pasteurisasi Koperasi “SAE” selama satu tahun sebesar Rp 357.426.300,00. 

 

4.12. Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu efisiensi operasional 

dan efisiensi harga. Efisiensi operasional menekan kemampuan meminimumkan 

biaya-biaya dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemasarn. Efisiensi harga 

ditekankan pada keterkaitan harga dalam mengalokasikan komoditi dari produsen 

ke konsumen yang disebabkan karena perubahan tempat, bentuk dan waktu yang 

melibatkan fungsi dalam kegiatan pemasaran (Tomek dan Robinson, 1977). 

Mubyarto (1982), menyatakan bahwa sistem pemasarn dikatakan efisien 

apabila mampu menyampaikan barang dari hasil-hasil produsen ketangan 

konsumen dengan harga yang semurah-murahnya serta mampu mengadakan 

pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada 

semua pihak yang ikut dalam kegiatan produksi dan tataniaga, sehingga tujuan 

dari suatu usaha atau perusahaan dapat tercapai yaitu memperoleh keuntungan 

yang maksimal dengan lancarnya pemasarn produk dari produsen ke konsumen.  

Hanfiah dan saefuddin (1986) mengemukakan bahwa perusahaan 

menganggap suatu sistem pemasaran efisein apabila penjualan dapat 

mendatangkan keuntungan tinggi dari usaha tersebut, sebaliknya konsumen 



menganggap sistem efisien apabila konsumen mendapatkan barang yang 

diiginkan dengan harga yang lebih rendah. Teori pemasarn menurut Kohl dan 

Downey yang disitasi oleh Yuniarti (2002) menyatakan bahwa hasil pertanian 

ditinjau dari bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien apabila 

harga jual produsen diats 40 persen dari harga ditingkat konsumen. Parameter 

yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran selama pelaksanaan 

penelitian adalah analisis margin pemasarn, share harga yang diterima produsen, 

share keuntungan per biaya dan analisa efisiensi pemasaran melalui pendekatan 

total biaya pemasaran per nilai produk yang dipasarkan. 

 

4.13 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share Harga yang diterima 

Produsen.      

Share harga yang diterima produsen merupakan bagian harga yang 

diterima oleh produsen terhadap harga yang diterima oleh lembaga-lembaga 

pemasarn yang terlibat dalam pemasaran. Pendekatan ini juga dapat dijadikan 

faktor untuk melihat efisiensi dari jalur pemasaran susu segar. Besarnya share 

harga yang diterima produsen pada tiap saluran pemasarn ditunjukkan pada tabel 

13. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 13. Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Share Harga yang 

Diterima Produsen. 

Lembaga 

Pemasaran 

Biaya 

(Rp/cup) 

Share harga ditingkat Produsen 

(%) 

Produsen 

Biaya produksi 

Keuntungan 

Harga jual 

Konsumen 

Harga beli 

 

1.148; 

352; 

1.500; 

 

1.500; 

100 

Produsen 

Biaya pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

Agen 

Harga beli 

Biaya Pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

Pedagang Pengecer 

Harga beli 

Biaya pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

 

1.148; 

202; 

1350; 

 

1350; 

32,32; 

117,68; 

1500; 

 

1500; 

10,10; 

489,9; 

2000; 

 

 

 

67,5 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

100 

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2006 

 

 

 

 



Tabel diatas menunjukkan bahwa share harga yang diterima produsen. Share 

harga yang diterima produsen pada saluran pemasaran I sebesar 100 persen. 

Saluran pemasarn II terbentuk share harga yang diterima produsen sebesar 67,5 

persen. Kedua saluran pemasaran tersebut diatas 40 persen, hal ini sesuai dengan 

pendapat Kohl dan Downey dalam Nuryanti (2000) yang menyatakan bahwa hasil 

pertanian ditinjau dari bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan 

efisien apabila harga jual petani produsen diatas 40 persen dari harga di tingkat 

konsumen. 

 

4.14. Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Margin Pemasaran  

Margin pemasaran adalah selisih antara harga ditingkat produsen dengan 

harga ditingkat konsumen atau merupakan jumlah biaya pemasarn dengan 

keuntungan yang diharapkan oleh masing-masing lembaga pemasaran. Sudiyono 

(2002), menyatkan bahwa perubahan margin pemasarn dipengaruhi oleh biaya 

pemasarn, tingkat keuntungan, jumlah permintaa, penawaran harga dan struktur, 

perilaku dan penampilan.dan penampilan pasar. 

Marketing margin terdiri dari komponen-komponen seperti laba yang 

diterima oleh pedagang dan biaya pemasaran. Jumlah biaya yang dikeluarkan 

pada pemasaran sangat menetukan besar kecilnya marketing margin. Margin 

pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayar dengan harga yang diterima 

oleh produsen (Kohls dan Uhl, 1980). 

Menurut Wisaptiningsih, (1991), menyatakan bahwa marketing margin 

merupakan harga dari semua jasa-jasa pemasarn yang diterima oleh perusahaan 

didalam menyelenggarakan fungsi dari kegiatan. Nitisemito (1982) 



mengemukakan bahwa jalur pemasaran yang panjang akan menyebabkan 

terbentuknya margin pemasarn yang tinggi, karena selisih harga yang tinggi 

ditingkat pedagang. Margin pemasaran unit usaha pengolahan susu pasteurisasi 

Koperasi “SAE” dapat dilihat pada tabel 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 14. Analisis Margin Pemasaran Tiap Saluran Pemasaran 

Distribusi margin Lembaga 
Pemasaran 

 

Biaya 
(Rp/cup) 

 Rp/cup % 
Produsen 

Biaya produksi 

Keuntungan 

Harga jual 

Konsumen 

Harga beli 

 

1.148; 

352; 

1.500; 

 

1.500; 

 

 

0 

 

 

0 

Produsen 

Biaya produksi 

Keuntungan 

Harga jual 

 

Agen 

Harga beli 

Biaya Pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

 

Pedagang Pengecer 

Harga beli 

Biaya pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

 

1.148; 

202; 

1350; 

 

 

1350; 

32,32; 

117,68; 

1500; 

 

 

1500; 

10,10; 

489,9; 

2000; 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

21,55 

78,45 

 

 

100 

 

2,02 

97,98 

 

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2006 

 

 

 

Margin pada saluran pemasaran I sebesar Rp 0;. Margin pemasaran pada 

saluran pemasaran ke II untuk agen sebesar Rp 150; dengan presentase margin 



biaya pemasaran sebesar 21,55 persen dan distribusi margin untuk keuntungan 

pemasaran sebesar 78,45 persen. Margin pemasaran yang terbentuk dari 

pemasaran III yaitu pedagang pengecer sebesar Rp500; dengan presentase margin 

biaya pemasaran sebesar 2,02 persen dan distribusi margin untuk keuntungan 

pemasaran sebesar 97,98 persen   

Tingginya margin yang terbentuk dari saluran III karena pedagang 

pengecer tidak langsung mengambil produk dari produsen tapi melalui 

perantara/agen, sehingga harga jual pedagang pengecer ke konsumen tinggi. 

Saluran I merupakan saluran yang paling efisien karena margin yang terbentuk 

kecil dibandingkan saluran ke II maupun III. Saluran ke I terbentuk margin 

pemasaran sebesar Rp 0;  hal ini disebabkan karena produsen menjual produknya 

langsung ke konsumen tanpa perantara sehingga menyebabkan margin yang 

terbentuk kecil..  

 

4.15. Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Share Keuntungan dan Biaya 

Lembaga Pemasaran 

Analisa lain yang dapat menggambarkan efisiensi saluran pemasarn selain 

dari analisa margin pemasarn adalah analisa share keuntungan per biaya masing-

masing lembaga yang terlibat dalam pemasaran susu pasteurisasi. Pendekatan ini 

dilakukan untuk mengetahui besar biaya yang dikeluarkan dalam upaya 

memperoleh tingkat keuntungan yang diinginkan oleh setiap lembaga pemasaran. 

Hanafiah dan Saefuddin (1986), berpendapat bahwa efisiensi tidaknya 

biaya yang pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemesaran sangat 

dipengaruhi oleh intensitas persaingan, terutama dalam hubungannya dengan 



berbagai kebijakan pemerintah, tingkat penggunaan fasilitas pemasaran, sifat dan 

banyaknya jasa yang diberikan dalam penciptaan utilitas serta bagian yang hilang 

dalam proses pemasaran. Tingkat share keuntungan unit usaha pengolahan susu 

pasteurisasi Koperasi “SAE” dapat dilihat pada tabel 15. 

 

Tabel 15. Share Keuntungan dan Biaya Lembaga Pemasaran 

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2006 

 

Tabel diatas menunjukkan besarnya share keuntungan dan share biaya 

masing-masing lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran pertama yaitu agen 

terbentuk share keuntungan sebesar 78,45 persen dan share biaya sebesar 21,55 

persen dan share keuntungan perbiaya sebesar 3,64 artinya setiap mengeluarkan 

biaya sebesar Rp. 1,00 per cup maka agen akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 

Lembaga 

Pemasaran 

Biaya 

(Rp/cup) 

Share  

keuntungan 

(%) 

Share biaya 

(%) 

Share 

keuntungan 

per biaya 

Produsen 

Biaya pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

Agen 

Harga beli 

Biaya Pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

Pedagang Pengecer 

Harga beli 

Biaya pemasaran 

Keuntungan 

Harga jual 

 

1.148; 

202; 

1350; 

 

  

  

  

   

21,55 1350; 78,45 

 

3,64 

 32,32; 

 117,68;  

 1500;  

   

1500; 97,98 2,02 

 10,10;  

 489,9;  

 2000;  

  

48,50 



3,64. Lembaga pemasaran ke dua pedagang pengecer terbentuk share keuntungan 

sebesar 97,98 persen dan share biaya sebesar 2,02 persen serta share keuntungan 

perbiaya sebesar 48,50 artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,00 per 

cup maka pedagang pengecer akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 48,50. 

Tabel 15 menunjukkan share keuntungan per biaya yang terbesar terjadi 

pada lembaga pemasaran ke dua yaitu sebesar 48,50 tetapi lembaga pemasaran 

yang paling efisien adalah lembaga pemasarn pertama, walaupun share 

keuntungan per share biaya yang terbentuk lebih kecil dari lambaga pemasarn ke 

dua, karena lembaga pemasaran pertama terjadi pemerataan antara share biaya 

pemasaran dan share keuntungan. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjabaran tabel diatas adalah bahwa 

efesiensi dengan pendekatan share keuntungan dan share biaya dikatakan efesien 

jika share keuntungan dan share biaya yang terbentuk tiap saluran merata. 

Wedastra (1999), menyatakan bahwa efesiensi pemasaran adalah kemampuan dari 

produsen beserta mata rantai atau lembaga pemesarannya dalam menyampaikan 

hasil produksi atau bahan baku kepada konsumen dengan harga yang wajar tanpa 

mengorbankan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pemasaran. 

   

 

4.16. Analisis Kinerja Jalur Pemasaran (S-C-P) 

 Pendekatan ini pada umumnya dikembangkan di Amerika Serikat yaitu 

untuk menganalisis oragnisasi pasar dan sektor industri, tetapi setelah beberapa 

waktu konsep ini digunakan untuk menganalisis sektor pertanian. Salah satu 

pendekatan dalam studi pemasaran yang sampai saat ini dipandang paling 



comprehensive dalam mengamati system pemasaran adalah pendekatan S-C-P 

(market structure, market conduct dan market performance). Pendekatan S-C-P ini 

merupakan indicator dalam mengukur tingkat efisiensi pemasaran yang dianggap 

paling tepat (Masyrofie, 1994; Kohl dan Uhl, 1980; Azzaino,1982; Stifel, 1975). 

Penelitian ini menggunakan konsep SCP untuk membedah sistem pemasaran susu 

pasteurisasi koperasi “SAE” . hal ini dilakukan dengan tujuan agar diperoleh hasil 

kajian yang lebih baik dan menyeluruh dalam membidik pemasaran susu 

pasteurisasi menurut masing-masing unsurnya yakni struktur, perilaku dan 

penampilan pasar. Secara rinci hasil analisa data dapat ditunjukkan pada tabel 11.     

4.16.1. Analisis Struktur Pasar (Structure) 

 Bain (1968) mendefinisikan struktur pasar sebagai karakteristik 

organisasional yang menetukan hubungan penjual terhadap penjual lain, pembeli 

terhadap pembeli lain dan penjual dengan pembeli dalam pasar dan status penjual 

dalam hubungannya dengan penjual potensial termasuk kemungkinan penjual 

baru masuk dalam sistem pasar. 

a. Jumlah Penjual dan Konsumen Dalam Pasar 

Pasar yang bersaing sempurna ditandai dengan banyaknya penjual dan 

pembeli. Semakin banyak produk yang diserap oleh konsumen maka semakin 

besar volume penjualan dan pendapatan produsen, selain itu konsumen dapat 

memilih dan menentukan jenis produk yang dipilih. Jumlah pedagang yamg 

dimilki Koperasi “SAE” sedikit yaitu 10 pedagang pengecer yang terletak 

diwilayah Malang saja. Pemasaran susu pasteurisasi koperasi “SAE” hanya 

terkonsentrasi didaerah Jawa Timur khususnya daerah Malang yang meliputi di 

daerah Batu terdapat dua tempat Warung Jamiah dan Warung Teruna, Rumah 



Makan Bang Soleh, Eslon daerah Wondoroko, Rumah Makan Mina, Rumah 

Makan Mungil daerah Lawang, Mitra I & II dan daerah Jenti terdapat dua warung 

makan. 

b. Konsentrasi Pasar 

Konsentrasi pasar yang salah satunya bergantung pada jumlah konsumen 

dari produk yang dihasilkan. Penjualan susu pasteurisasi koperasi “SAE” hanya 

erkonsentrasi di daerah Jawa Timur khususnya daerah Malang sehingga 

keuntungan yang dihasilkan tidak dapat maksimal dan tidak efisien. Solusi untuk 

peningkatan keuntungan dan efisiensi pemasaran dengan jalan memperluas 

wilayah pemasaran, diadakan promosi serta mengikuti pameran-pameran. 

c. Kemudahan Barang Masuk Pasar  

 Proses pemasaran susu pasteurisasi Koperasi “SAE” hanya terkonsentrasi 

di daerah Malang. Agen mengalami kesulitan dalam mencari pelanggan, hal ini 

dikarenakan konsumen memiliki kecenderungan memilih produk susu yang sudah 

dikonsumsi. Jalan keluar untuk mempermudah masuknya barang ke pasar salah 

satunya dengan  adanya promosi yang dilakukan oleh perusahaan, karena hal ini 

dapat memberikan suatu masukan atau informasi kepada konsumen terhadap 

barang yang dihasilkan sehingga akan dapat mempermudah masuknya barang ke 

pasar. 

d. Diferensiasi Produk  

 Unit usaha pengolahan susu pasteurisasi koperasi “SAE” hanya 

terkonsentrasi di daerah Malang. Pengembangan usaha pengolahan rasa, koperasi 

“SAE” tidak melakukan diferensiasi produk untuk penunjang produk utama, hal 

ini disebabkan susu pasteurisasi merupakan produk sampingan yang dijalankan 



oleh pihak koperasi yang mana usaha ini untuk menutupi biaya operasional 

pengiriman susu segar ke PT. Nestle dan Sekar Tanjung seperti pembelian bahan 

baker.. 

 

4.16.2. Perilaku Pasar ( Conduct ) 

a. Penentuan Kualitas  

 Susu segar sebelum diolah, terlebih dahulu dilakukan pengujian. Pada 

tahap pertama, pengujian mutu susu dilakukan mulai dari pos penampungan 

dengan uji alkohol untuk menentukan apakah susu memiliki kualitas yang baik 

atau buruk. Uji berat jenis dan kadar lemak dilakukan terhadap sampel susu yang 

dilakukan perusahaan. Uji kadar lemak dilakukan dengan metode Gerber, 

dilakukan setiap 10 hari sekali terhadap sampel susu yang telah diberi pengawet, 

dimaksudkan untuk menghemat biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan bahan-

bahan kimia. Pengujian inilah yang digunakan untuk menindaklanjuti proses 

pembuatan susu pasteurisasi untuk mengetahui dan menetapkan kualitas susu 

produksi koperasi “SAE”, sehingga kualitas produk yang dihasilkan tidak 

menurun dan akan memberikan kepuasan kepada konsumen. 

b. Praktek Tidak Jujur 

 Proses distribusi susu pasteurisasi koperasi “SAE” berjalan lancar serta 

tidak ditemukannya praktek tidak jujur antara pembeli dan penjual, karena setiap 

ada produk yang keluar harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Sistem 

kontrol dari pengawas berjalan dengan efektif, sehingga keamanan barang 

terjamin. Pengawasan yang dilakukan koperasi yaitu pengecekkan mesin, 

koordinasi antar karyawan serta pengecekkan laporan keuangan.  



c. Persaingan antar pedagang 

  Persaingan antar pedagang susu pasteurisasi dilakukan secara sehat, di 

daerah Malang terdapat tiga perusahaan susu pasteurisasi, seperti KUD Batu, 

KUD Dau, Perusahaan susu perdana sistem persaingan yang terjadi selama ini 

menunjukkan adanya pesaingan yang sehat, sehingga pemasaran produk susu 

pasteurisasi koperasi “SAE” berjalan lancar. Setiap perusahaan susu pasteurisasi 

di Malang sudah memiliki strategi pemasaran sendiri-sendiri, sehingga terjadi 

persaingan yang sehat. 

d. Penentuan Harga    

 Harga susu pasteurisasi ditentukan oleh unit usaha pengolaha susu 

pasteurisasi koperasi “SAE” sehingga dapat diminimalkan adanya permainan 

harga yang dapat merugikan konsumen dan juga dengan adanya standarisasi harga 

maka persaingan kotor antara sesama pedagang susu pasteurisasi koperasi “SAE” 

dapat ditekan. Harga susu pasteurisasi koperasi “SAE” sebesar Rp 1.350,00 per 

cup untuk agen sedangkan untuk konsumen sebesar Rp 1500,00 per cup 

e. Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran susu pasteurisasi koperasi “SAE” termasuk efisien, 

karena area pemasaran sebagian besar berada di Malang dan fokus pemasaran di 

Jawa Timur. Panjangnya saluran pemasaran juga berpengaruh pada biaya 

pemasaran, semakin panjang saluran pemasaran maka jumlah biaya yang 

dibutuhkan untuk pemasaran produk juga akan semakin besar. 

f. Kegiatan Promosi Yang Menyesatkan 

 Promosi merupakan suatu kegiatan untuk mengenalkan produk yang 

dihasilkan. Kegiatan promosi yang dilakukan unit usaha pengolahan susu 



pasteurisasi koperasi “SAE” meliputi : memberikan kaos atau seragam bagi para 

agen yang bertuliskan nama perusahaan, pemberian merk pada kemasan susu yang 

dipasarkan. Kegiatan promosi yang menyesatkan seperti pemberian sampel susu 

yang tidak sesuai dengan susu yang diproduksi tidak dilakukan oleh koperasi 

“SAE”. 

g. Kolusi Antar Pedagang 

 Kolusi antar pedagang merupakan suatu kendala yang dapat menghambat 

pemasaran dan pengembangan usaha. Kegiatan ini sangat merugikan perusahaan 

karena dapat merusak nama produk dipasar. Kolusi antar pedagang tidak pernak 

terjadi dilingkungan pedagang susu pasteurisasi koperasi “SAE”. 

 

4.16.3. Penampilan Pasar ( Performance ) 

a. Distribusi Margin Pemasaran 

 Margin pemasaran dapat didefinisikan sebagai perbedaan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen, dengan 

kata lain margin pemasaran merupakan selisih antara harga ditingkat konsumen 

dengan harga ditingkat produsen. Margin pemasaran sering digunakan sebagai 

indikator efisiensi pemasaran. 

 Menurut Wisaptiningsih (1991), margin pemasaran adalah harga dari 

semua jasa-jasa pemasaran yang diterima oleh perusahaan-perusahaan pemasaran 

dalam menyelenggarakan kegiatannya. Unit usaha susu pasteurisasi koperasi 

“SAE” sebagai lembaga pemasaran susu disamping membutuhkan biaya untuk 

menjalankan fungsi-fungsi pemasaran juga mengharapkan memperoleh 

keuntungan dari aktifitasnya menyebabkan timbulnya selisih antara harga 



pembelian dari peternak dengan harga jual kepada pihak lain. Jadi margin 

pemasaran susu ini terdiri dari unsur biaya pemasaran dan keuntungan. Distribusi 

margin pemasaran antara lembaga pemasaran yang terlibat dianggap tidak merata, 

hal ini ditunjukkan dari besarnya biaya dan keuntungan yang tidak merata. Margin 

pemasaran ke dua saluran adalah tidak sama. 

b. Share harga yang Diterima Produsen 

 Share harga yang diterima oleh koperasi “SAE” termasuk tinggi yaitu 

diatas 40 persen. Nilai share harga yang diterima produsen pada ke dua saluran 

pemasaran diatas 70 persen, hal ini menunjukkan bahwa ke dua saluran 

pemasaran tersebut efisien, hal ini sesuai dengan pendapat Kohl dan Downey 

dalam Nuryati (2000) yang menyatakan bahwa hasil pertanian ditinjau dari bagian 

harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien apabila harga jual produsen 

diatas 40 persen dari harga ditingkat konsumen. Parameter yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi pemasaran selama pelaksanaan penelitian adalah analisis 

margin pemasaran, share harga yang diterrima produsen, share keuntungan per 

biaya dan analisa efisiensi pemasaran melalui pendekatan total biaya pemasaran 

per nilai produk yang dipasarkan. 

c. Penggunaan Teknologi 

 Unit usaha pengolahan susu pasturisasi koperasi “SAE” sudah 

menggunakan teknologi modern dalam memproduksi susu pasteurisasi. 

Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan 

menjaga kualiras produk yang dihasilkan. Sistem pengolahan yang memadai akan 

berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil produksi. 

 



d. Ketersediaan Produk 

 Ketersediaan produk akan mempengaruhi lancarnya pemasaran. Suatu 

usaha harus dapat selalu menyediakan produk kepada konsumen. Susu 

pasteurisasi Koperasi “SAE” merupakan usaha yang bergerak di sektor industri 

pengolahan susu, selain itu Koperasi “SAE” juga mempunyai usaha peternakan 

sapi perah sehingga ketersediaan bahan baku untuk memproduksi produk 

Koperasi “SAE” selalu tersedia. Ketersediaan susu pasteurisasi Koperasi sangat 

terbatas karena banyaknya produksi disesuaikan dengan jumlah permintaan. 

Keterbatasan penyediaan produk sangat berpengaruh terhadap perluasan pasar, 

sehingga tidak bisa memenuhi permintaan yang terjadi sewaktu-waktu. Sistem 

penyediaan produk yang tidak memadai akan berpengaruh terhadap penjualan. 

f. Dana Promosi 

Unit usaha pengolahan susu pasteurisasi Koperasi “SAE” tidak melakukan 

promosi besar-besaran untuk memperluas pasar susu pasteurisasi Koperasi 

“SAE”. Unit usaha pengolahan susu pasteurisasi Koperasi “SAE” hanya 

melakukan kegiatan promosi berupa : pemebrian kaos atau seragam bagi para 

agen yang melakukan pemasaran produk yang bertuliskan nama perusahaan dan 

pemberian merk pada kemasan susu yang dipasarkan. Promosi yang dilakukan 

Koperasi “SAE” belum maksimal, sehingga tingkat pemasarannya masih terbatas 

di daerah Malang. Sistem promosi ini dapat dikatakan tidak efisien, karena untuk 

memperluas pasar, maka perusahaan harus melakukan promosi. 

g. Efisiensi Sumber Daya 

Tenaga kerja unit usaha pengolahan susu pasteurisasi koperasi “SAE” 

masih terbatas, sehingga produk yang dihasilkan kurang maksimal. Jumlah tenaga 



kerja di unit pengolahan susu sebanyak 2 orang. Karyawan bagian pemasaran atau 

penjaga kios susu pasteurisasi sebanyak 2 orang. Sistem gaji karyawan bersifat 

bulanan, besarnya gaji karyawan disesuaikan dengan jabatan, masa kerja dan 

prestasi.     

h. Rasio antara Output dan Input 

Rasio antara output dan input pada unit usaha pengolahan susu pasteurisasi 

Koperasi “SAE” rendah, hal ini disebabkan karena sempitnya wilayah pemasaran 

produk dan sulitnya produk untuk masuk ke dalam pasar sehingga keuntungan 

yang dihasilkan tidak maksimal. Analisis S-C-P (Stucture-Conduct-Performance) 

dapat ditarik kesimpulan sebagaimana tercantum pada tabel 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 16. Analisis S-C-P (Structure-Conduct-Performance) 

Metode 
Analisis Alat Ukur Hasil Kesimpulan 

• Jumlah Pedagang • Sedikit • Tidak efisien 

• Jumlah Konsumen • Banyak • Efisien 
• Kemudahan barang untuk masuk 

pasar 
• Sulit • Tidak efisien 

S
tru

ct
ur

e 
(S

tru
kt

ur
) 

• Konsentrasi pasar 
• Diferensiasi produk 

• Terkonsentrasi 
• Tidak ada 

• Efisien 
• Tidak efisien 

 Penentuan kualitas   Ditentukan 
produsen 

 Efisien 

 Praktek tidak jujur  Tidak ada  Efisien 
 Persaingan antar pedagang  Sehat  Efisien 
 Pembentukkan harga  Ditentukan 

perusahaan 
 Efisien 

 Kolusi antar pedagang  Tidak ada  Efisien 
 Kegiatan promosi yang menyesatkan  Tidak ada  Efisien 

C
on

du
ct

 
(P

er
ila

ku
) 

   
o Distribusi Margin Pemasaran 
 

o Tidak 
merata 

o Tidak efisien 

o Ketersediaan Produk o Tidak 
tersedia 
setiap saat 

o Tidak efisien 

o Share produsen o Tinggi o Efisien 
o Penggunaan teknologi o Ada o Efisien 
o Efesiensi Sumber Daya o Ada o Efisien 
o Rasio antara output dan input o Rendah o Tidak efisien 
o Dana Promosi o Rasional o Tidak efisien 
   

P
er

fo
rm

an
ce

 
(P

en
am

pi
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n)
 

   
Sumber : data primer diolah 
 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pemasaran susu pasteurisasi 

koperasi “SAE” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran susu pasteurisasi 

koperasi “SAE” adalah produsen, agen loper, pedagang pengecer dan 

konsumen. 

2. Jalur pemasaran susu pasteurisasi pada Koperasi “SAE” terdiri dari : 

a. Produsen                          konsumen 

b. Produsen                Agen              Pedagang Pengecer              Konsumen 

 

3. Analisa pendistribusian produk 

A. Margin pemasaran 

Analisa margin menunjukkan bahwa Saluran I merupakan saluran 

yang paling efisien karena margin yang terbentuk kecil dibandingkan 

saluran ke dua dan ke tiga. Saluran ke I terbentuk margin pemasaran 

sebesar Rp 0;  hal ini disebabkan karena produsen menjual produknya 

langsung ke konsumen tanpa perantara sehingga menyebabkan kentungan 

yang diperoleh produsen besar.  

Margin pemasaran pada saluran pemasaran ke II untuk agen 

sebesar Rp 150; dengan presentase margin biaya pemasaran sebesar 21,55 

persen dan distribusi margin untuk keuntungan pemasaran sebesar 78,45 



persen. Margin pemasaran yang terbentuk dari pemasaran III pedagang 

pengecer sebesar Rp500; dengan presentase margin biaya pemasaran 

sebesar 2,02 persen dan distribusi margin untuk keuntungan pemasaran 

sebesar 97,98 persen   

B. Harga yang diterima Produsen 

Nilai share harga yang diterima produsen pada kedua saluran 

pemasaran tersebut diatas 40 persen, hal ini menunjukkan bahwa kedua 

saluran pemasaran tersebut efisien. Share harga yang diterima produsen 

pada saluran pemasarn I sebesar 100 persen. Saluran pemasarn II terbentuk 

share harga yang diterima produsen sebesar 67,5 persen.  

C. Berdasarkan Analisa Kinerja Jalur Pemasarn (S-C-P) dapat disimpulkan   

     bahwa : 

a. Analisa struktur pasar, pemasaran susu pasteurisasi koperasi “SAE”  

tidak efisien. 

b. Analisa perilaku pasar, pemasaran susu pasteurisasi koperasi “SAE” 

efisien. 

c. Analisa penampilan pasar, pemasarn susu pasteurisasi koperasi “SAE” 

efisien. 

 

5.2 Saran 

 

1. Untuk memperluas pemasaran susu pasteuriasi koperasi “SAE”, 

hendaknya pihak koperasi “SAE” perlu melakukan promosi yang lebih 



baik, tidak hanya melalui spanduk atau pembagian kaos akan tetapi bisa 

menggunakan media elektronik maupun media massa. 

2. Unit usaha pengolahan susu pasteurisasi koperasi “SAE” hendaknya 

memperbaiki sistem distribusinya agar bisa lebih efektif dan efisien. 

3. Disarankan koperasi “SAE” untuk tetap menjaga hubungan baik antara 

produsen dan lembaga-lembaga pemasaran yang ada pada setiap saluran 

pemasaran, mengingat dampak positif yang diperoleh dengan adanya 

hubungan baik tersebut. 

4. Diharapkan kepada mahasiswa yang akan melanjutkan penelitian ini agar 

lebih kreatif dalam menetukan jalur distribusi yang efektif dan efisien. 
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Lampiran 1. Proses Produksi Susu Pasteurisasi Koperasi “SAE” 

 

Air susu sapi segar 

 

Penyaringan 

 

Pendinginan (< 4 0 C ) 

 

Standarisasi 

 

Pemanasan I (400 C, 15 detik ) 

 

Homogenesasi ( tekanan 2000 Psi suhu 700 C ) 

 

Pemanasan II ( 800 C, 15 detik ) 

 

Pendinginan ( <40 C ) 

               Dilarutkan         

- Pewarna 
- Flavor 

Air 

Gula 

Air panas 

 Pencampuran Dilarutkan 

 

Pengemasan 

 

Penyimpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Perhitungan Penyusutan 

 

Metode yang digunakan adalah metode straight line (garis lurus ) dengan rumus: 

 

D = Haw – Hak  

                       Wp 

 

Dimana: 

D  = depresiasi 

Haw  = nilai awal barang 

Hak  = nilai akhir barang 

Wp  = waktu pakai 

 

Nilai penyusutan kantor  

Harga awal   = Rp 45.000.000,00 

Jumlah   = 1 unit 

Harga akhir   = Rp 15.000.000,00 

Umur ekonomis  = 20 tahun 

Penyusutan Kantor/tahun = Rp 45.000.000,00 – Rp 15.000.000,00 

                                                                           20 

         = Rp 1.500.000,00 

 

Nilai penyusutan kamar susu 

Harga awal   = Rp 20.000.000,00 

Jumlah   = 1 unit 

Harga akhir   = Rp 8.000.000,00 

Umur ekonomis  = 20 tahun 

Penyusutan Kamar Susu/tahun = Rp 20.000.000,00 – Rp 8.000.000,00

                                                                      20 

                                      = Rp 600.000,00 

 



Lampiran 3. Rincian Modal Unit Usaha Pengolahan Susu Pasteurisasi 

Koperasi “SAE” 

 

 

1. Modal Tetap 

 

- Kantor      Rp 45.000.000,00 

- Kamar Susu      Rp 20.000.000,00 

- Peralatan      Rp 83.750.000,00 

  Total modal tetap               Rp 148.750.000,00 

 

2. Modal Kerja 

 

- Bahan baku       Rp 185.493.600,00 

- Listrik      Rp   12.240.000,00 

- Tenaga Kerja      Rp   24.480.000,00 

- Kemasan 

 - Gelas      Rp  30.600.000,00 

 - Logo      Rp  14.688.000,00 

 - Sedotan     Rp    1.224.000,00 

- Pemeliharaan Mesin     Rp    2.488.000,00 

- Pajak       Rp    2.344.200,00 

Total modal kerja     Rp 273.517.800,00 

 

 

Total modal keseluruhan = Total modal tetap + Total modal kerja 

    = Rp 148.750.000,00 + Rp 273.517.800,00 

    = Rp 422.267.800,00 

 

 

 

 



Lampiran 4. Biaya Produksi Susu Pasteurisasi Koperasi “SAE” Tahun 2006 

 

 

Biaya tetap (Fixed Cost) 

  

 - Penyusutan kantor     Rp   1.500.000,00 

 - Penyusutan peralatan    Rp   3.875.000,00 

 - Penyusutan kamar susu    Rp      600.000,00 

 - Tenaga kerja      Rp 24.480.000,00 

 - Pajak       Rp   2.344.200,00 

Total biaya tetap      Rp 32.799.200,00 

 

 

Biaya tidak tetap (Variable Cost) 

  

 -Bahan baku      Rp 185.493.600,00 

 - Listrik      Rp   12.240.000,00 

 - Kemasan 

  - Gelas      Rp   30.600.000,00 

  - Logo      Rp   14.688.000,00 

  - Sedotan     Rp     1.244.000,00 

 - Pemeliharaan mesin     Rp     2.448.000,00

Total biaya tidak tetap     Rp 246.713.600,00 

 

Total biaya produksi (TC)  = Biaya tetap + Biaya tidak tetap 

    = Rp 32.799.200,00 + Rp 246.713.600,00 

    = Rp 279.512.800,00 

 

 



Lampiran 5. Biaya Pemasaran Agen dan Pedagang Pengecer 

Jenis Biaya 
Jumlah 

(Rp/bulan) 

Jumlah 

(Rp/hari 

Jumlah 

(Rp/cup) 

Persentase 

(%) 

Agen 

- listrik 

- bahan bakar 

- uang makan 

 

50.000 

50.000 

60.000 

 

 

1.666,67 

1.666,67 

2.000 

 

10,10 

10,10 

12,12 

 

31,25 

31,25 

37,50 

Jumlah 160.000 5.333,34 32,32 100 

Pedagang pengecer 

- listrik 
 

50.000 

 

1.666,67 

 

10,10 

 

100 

Jumlah 50.000 1.666,67 10,10 100 

Keterangan: Perhitungan biaya per cup diperoleh dengan cara membagi semua 

biaya per hari dengan volume penjualan pada tiap saluran yaitu 165 cup. 

 

 

Lampiran 6. Penerimaan dan Keuntungan Unit Usaha Koperasi “SAE” 

 

Penerimaan (TR) terdiri : 

- Penjualan susu pasteurisasi dari konsumen 

o Rp 1.500,00 x 184.952 cup   = Rp277.428.000,00 

- Penjualan susu pasteurisasi dari agen 

o Rp 1.350,00 x 59.258 cup                          = Rp  79.998.300,00 

- Total Penerimaan                = Rp 357.426.300,00 

 

 

 



Keuntungan unit usaha susu pasteurisasi koperasi “SAE” 

 I = TR – TC 

   = Rp 357.426.300,00 – Rp 279.512.800,00 

   = Rp 77.913.500,00 

Jadi keuntungan: Rp 77.913.500,00 

 

 

Lampiran 7. Share Harga yang Diterima Produsen. 

Analisa Share Harga yang diterima Produsen 

 

        Pf 

SPf =                 x 100 % 

                  Pr 

Keterangan : 

 Spf = Efisiensi Pemasarn 

 Pf = Harga di Tingkat Produsen 

 Pr = Harga di tingkat Konsumen 

Pada : 

Saluran Pemasarn I 

 

                          1.500 

SPf  =                 x 100 % 

                1.500 

        = 100 % 

 

 

 

 



Saluran Pemasaran II 

 

  

               1.350 

SPf  =                 x 100 % 

                2000 

        = 67,50 % 

 

 

 

Lampiran 8. Margin Pemasaran Tiap Saluran Pemasaran 

Analisa Margin Pemasaran 

 

 

MP = Pr – Pf  

 

 

Keterangan; 

MP = Margin Pemasaran 

Pr = Harga Ditingkat Konsumen (Rp/cup) 

Pf = Harga Ditingkat Produsen (Rp/cup) 

 

Pada : 

Saluran Pemasarn I  

 

MP = 1.500 – 1.500 

      = 0 

Saluran Pemasaran II 

 

MP = 1.500 – 1.350 

      = 150 



Saluran Pemasaran II 

MP = 2.000 – 1.500 

       = 500 

 

Lampiran 9. Share Keuntungan dan Biaya Lembaga Pemasaran 

 

                 ( Kpi ) 
Ski =                                 X 100%       
                (Pr – Pf) 
 
                (Bpi) 
Sbi =                                 X 100% 
               (Pr-Pf) 
 
              Ski 
Skbi =                    
               Sbi 
 

Keterangan: 

Ski  = Share Keuntungan lembaga pemasaran ke-I (i=1) 

Kpi  = Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Sbi  = Share biaya pemasaran ke-i 

Pr  = Harga ditingkat 

Bij  = Biaya pemasaran lembaga ke-I dari berbagai biaya dari biaya ke j=1 

sampai ke n (Rp/lt) 

Pji = Harga jual lembaga pemasaran ke-I (Rp/lt) 

Pbi = Harga beli lembaga pemasaran ke-I (Rp/lt) 

Skbi = Share keuntungan per biaya 

 

 

 

 

 



Pada : 
 
Lembaga Pemasaran I  
 
 
                    117,68 

Ski =                              x 100 % 
                 (1.500-1.350) 
  
          =  78,45 % 
 
 
              
                            32,32 

Sbi =                              x 100 % 
                    ( 1.500-1.350 ) 
 
            = 21,55 % 
 
 
                            78,45 

Skbi =  
                            21,55 

                    = 3,64 

 

 

Lembaga Pemasaran II 

 
                      489,9 

Ski =                              x 100 % 
                        (2.000-1.500) 
 
            =  97,98 % 
 
 
              
                               10,10 

Sbi =                              x 100 % 
                        ( 2.000-1.500 ) 
 
                  = 2,02 % 
 
 



                            97,98 
           Skbi =  
                            2,02 

                   = 48,50 
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