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MARKETING OF UNPRODUCTIVE CHICKEN AT " H. NUR  HUDA" FARM 
KAMBINGAN VILLAGE TUMPANG DISTRICT MALANG REGENCY 

 
ABSTRACT 

 
The Research was conducted in  " H. Nur Huda" Farm. Kambingan Village of 

Tumpang District Malang Regency in June 2008. Intention of research, to know 
institute, channel, cost, margin marketing,profit, Share farmer's, and advantage share 
and profit. 
  The research conducted with case study method. determination of sampel with 
method of purpose sampling, that is " H. Nur Huda"farm, and comission agent. Data 
analysis qualitative and quantitative. 

The result of research indicate that there are 4 band marketing  unproductive 
chicken that is: I.) Producers, wholesalers, external merchants,  Consumers. II) 
Producers , external Merchants, consumers. III) Producers, retailers, consumers. IV) 
Producers, Consumers. Channel Marketing for the chicken of culling 2 that is I) 
Producers, retailers, consumers. II)Produsens Consumers. Institute in concerned cover 
producers, wholesalers, external merchants, retailers, consumers. Channel Marketing I. 
the Expense of marketing of wholesaler of Rp.58.90 and profit of Rp.171.25 / singk, 
external merchant,  marketing cost Rp.521.27 and profit Rp.1,902.82. profit share and 
cost 2.91% for whole saler, 3.65% for external merchant. Margin marketing channel of 
I,II,III,IV,V,VI is. Rp.2,654.24; Rp.2,543.83; Rp.1,505.83; Rp.0; Rp.4.169,74; Rp.0. 
channel share farmer's of I,II,III,IV,V,VI is 78.73%;79;51%; 86.27%; 100%; 73,40%; 
100%. cost of channel of II,III,IV,V,VI is Rp.521.27; Rp.272.15; Rp.0; Rp.272,15; 
Rp.0. profit of channel of II,III,IV,V,VI  is Rp.2,022.56; Rp.1,505.83: Rp.0; 
Rp.3.897,59; Rp.0. Share profit and cost channel of II,III,IV,V,VI is 3.88%; 4,53%; 0%; 
14,32%; 0%. 
  The Conclusion of research is there are 4 Channel marketing of unproductive 
chicken and 2 chicken channel of Culling. Channel most efficient at channel to III 
because this channel have low marketing margin of Rp. 1,505.83. Farmer's share 
highest 86.27%. Suggested by wholesalers take care of cooperation relation with 
external merchants. Producers have to be selective in sale of unproductive chicken 
because is longer looked after the cost of which released will ever greater. 
 
 Keyword: Unproductive chicken, Channel, Marketing margin.  
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PEMASARAN AYAM PETELUR AFKIR 
PADA PETERNAKAN “H. NUR HUDA” 

DI DESA KAMBINGAN KECAMATAN TUMPANG 
KABUPATEN MALANG 

 
 

RINGKASAN 

 Penelitian dilaksanakan di peternakan “H. Nur Huda” di desa Kambingan 
kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada bulan Juni 2008. Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui lembaga, saluran, biaya, marketing margin, keuntungan, 
Farmer’s share, dan share keuntungan dan biaya 
 Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus. penentuan sampel dilakukan 
dengan metode purpose sampling, yaitu peternakan “H. Nur Huda” dan pedagang 
perantara yang terlibat dalam pemasaran ayam petelur afkir. Analisa data dilakukan 
secara kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dengan cara deskriptif, analisa 
kuantitatif dengan menganalisa margin pemasaran, analisa farmer’s share, analisa share 
keuntungan dan biaya. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga yang terlibat meliputi produsen, 
pedagang besar, pedagang luar daerah, pedagang pengecer, konsumen. saluran 
pemasaran terdapat 4 jalur pemasaran ayam afkir yaitu: I.)  Produsen       pedagang 
besar         pedagang luar daerah        Konsumen. II) Produsen            pedagang luar 
daerah      konsumen. III) Produsen        pedagang pengecer       konsumen. IV)   
Produsen        konsumen.   Saluran pemasaran untuk ayam culling 2 yaitu: I)     
Produsen         pedagang pengecer          konsumen.      II)Produsen        konsumen. 
Saluran Pemasaran I. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang besar Rp.58.90/kg 
dan memperoleh keuntungan Rp.171.25/kg, pedagang luar daerah mengeluarkan biaya 
pemasaran Rp.521.27/kg dan memperoleh keuntungan Rp.1,902.82/kg. Margin 
pemasaran Rp.2,654.24 perkilogramnya. farmer’s share 78.73%, sedangkan Share 
keuntungan dan biaya pada saluran I sebesar 2.91 untuk pedagang besar, 3.65 untuk 
pedagang luar daerah. saluran ke II memerlukan biaya Rp.521.27/kg dan memperoleh 
keuntungan Rp.2,022.56 /kg. Margin pemasaran perkilogramnya sebesar Rp.2,543.83. 
farmer’s share 79.51%, sedangkan Share keuntungan dan biaya sebesar 3.88. Saluran 
pemasaran III. pedagang pengecer membutuhkan biaya pemasaran Rp.272.15/kg dan 
memperoleh keuntungan Rp.1.233,68/kg. Margin pemasaran perkilogramnya Rp. 
1,505.83. farmer’s share 86.27%, sedangkan Share keuntungan dan biaya sebesar 4.53. 
Saluran pemasaran V. Pedagang pengecer membutuhkan biaya pemasaran  
Rp.272.15/kg dan memperoleh keuntungan Rp.3.897.59/kg. Margin pemasaran setiap 
kilogramnya sebesar Rp. 4.169,74. farmer’s share 73,40%, sedangkan Share 
keuntungan dan biaya sebesar 14,32. 

Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa terdapat terdapat 4 Saluran pemasaran 
ayam afkir dan 2 saluran ayam Culling. Saluran paling efisien ditinjau dari produsen 
dan konsumen terdapat pada saluran ke III karena pada saluran ini memiliki margin 
pemasaran yang rendah yaitu sebesar Rp. 1,505.83 perkilogramnya dan farmer’s share 
yang paling tinggi sebesar 86.27%. Disarankan pedagang besar menjaga hubungan 
kerjasama dengan pedagang luar daerah, agar pedagang luar daerah tidak mengambil 
langsung keprodusen. Produsen harus selektif dalam penjualan ayam petelur afkir 
karena semakin lama dipelihara biaya yang dikeluarkan semakin banyak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan sektor pertanian tidak terlepas dari peran pembangunan 

peternakan. Penyediaan daging, susu, telur dan hasil turunannya baik lokal 

maupun nasional, pengelolaannya harus mengacu pada pemasaran produk 

peternakan. Peternak sebagai subyek pembangunan didorong ketingkat yang 

lebih tinggi, memahami wawasan agribisnis yang dapat menjadikan usaha 

peternakan sebagai sumber pendapatan.  

Usaha peternakan ayam petelur merupakan suatu usaha dalam 

meningkatkan nilai manfaat ternak khususnya telur sebagai produk utama 

dan daging sebagai produk akhir jika ayam tersebut sudah afkir. Populasi 

ayam petelur di Indonesia menurut Dirjen Peternakan (2007) pada tahun 

2003 sebanyak 79 juta ekor, tahun 2004 sebanyak 93 juta ekor, tahun 2005 

sebanyak 85 juta ekor, tahun 2006 sebanyak 100 juta ekor, tahun 2007 

sebanyak 107 juta ekor. Dilihat dari peningkatan jumlah ayam petelur 

tersebut maka ayam petelur afkir merupakan alternatif yang baik untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani berupa daging disamping ternak besar, 

ternak kecil dan unggas lain. 

Ayam petelur yang sudah berumur lebih dari 2 tahun menjadi tidak 

ekonomis lagi karena pakan yang dikonsumsi tidak sebanding dengan 

produksi. Penundaan pengafkiran berarti menambah biaya produksi sehingga 
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akan mengurangi keuntungan. Oleh karena itu pelaksanaan pengafkiran harus 

dilaksanakan tepat waktu. Peternak harus mengetahui kapan ayam 

berproduksi  dan kapan ayam harus diafkir sehingga pada waktu pengafkiran, 

peternak siap memasarkannya. 

Kegiatan pemasaran ayam afkir dari produsen ke konsumen tidak bisa 

lepas dari lembaga pemasaran yang sangat mempengaruhi  rantai pemasaran. 

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran ayam petelur afkir 

meliputi produsen, pedagang besar, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, 

pedagang luar daerah, dan konsumen. Lembaga – lembaga pemasaran tersebut 

saling berhubungan dalam suatu saluran pemasaran dan mempunyai biaya 

pemasaran berbeda yang berpengaruh pada perbedaan harga jual ayam petelur 

afkir.  

Rendahnya harga yang diterima oleh produsen dan tingginya harga yang 

diterima oleh konsumen menunjukkan adanya margin pemasaran yang tinggi. 

Melalui margin pemasaran dapat diketahui perbedaan harga yang diterima 

oleh produsen sampai produk dibayar konsumen. Fluktuasi harga dan resiko 

kerusakan juga berpengaruh terhadap margin pemasaran. Fluktuasi harga 

terjadi karena adanya perubahan dalam permintaan dan penawaran.  

Produsen merupakan salah satu dari beberapa peternakan ayam petelur 

yang ada di daerah Kambingan yang produksi telurnya dapat mencapai 2.830 

kg/hari yang berasal dari 60.155 ekor ayam petelur. Dari banyaknya produksi, 

maka pemasaran yang efektif dan efisien sangat diperlukan terutama dalam 

pemasaran ayam petelur afkir karena semakin ditunda maka akan 
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mengakibatkan semakin besar biaya produksi yang harus ditanggung. Strategi, 

jalur memasaran, serta biaya pemasaran merupakan komponen – komponen 

inti dalam menentukan marketing margin sebagai alat ukur pemasaran. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan penelitian mengenai 

pemasaran ayam petelur afkir. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Usaha peternakan ayam petelur milik bapak H. Nur Huda terletak didesa 

Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Peternakan ini terletak 

25 km dari pusat kota Malang kearah timur dan saat ini jumlahnya mencapai 

60.155 ekor. Banyaknya ayam petelur yang dipelihara mengakibatkan 

banyaknya jumlah ayam petelur afkir yang harus dipasarkan ke konsumen 

dalam satu periode tertentu. Dalam satu tahun ayam afkir yang dipasarkan 

mencapai 40.566,70 kg. Konsumen mengharapkan marketing margin yang 

rendah sehingga harga jual ke konsumen tetap rendah, tetapi adanya lembaga 

pemasaran yang beragam menyebabkan saluran pemasaran dan marketing 

margin  yang beragam pula. Maka dari itu permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran ayam petelur afkir. 

2. Bagaimana saluran pemasaran yang terjadi pada pemasaran ayam 

petelur afkir. 

3. Berapa besar biaya pemasaran, marketing margin, dan keuntungan. 

Farmer’s share, dan share keuntungan dan biaya. 
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1.3. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk: 

1. Mengetahui lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

ayam afkir. 

2. Mengidentifikasikan lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran ayam petelur afkir. 

3. Mengetahui besar biaya pemasaran, marketing margin, dan keuntungan. 

Farmer’s share, dan share keuntungan dan biaya. 

 

 1.4.  Kegunaan 

1. Pertimbangan bagi produsen dalam rangka mengambil keputusan 

mengenai pemasaran ayam afkir. 

2. Sebagai bahan informasi bagi lembaga pemasaran yang terkait untuk 

lebih mengembangkan usahanya tanpa merugikan pihak – pihak yang 

terlibat. 

3. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa 

tentang pemasaran ayam petelur afkir. 

4. Memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengam penelitian ini. 
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1.5.  Kerangka Pikir 

Ayam petelur merupakan suatu usaha dalam meningkatkan nilai 

manfaat ternak khususnya telur sebagai produk utamanya dan daging 

sebagai produk akhir jika ayam tersebut sudah afkir. Pemasarasan ayam 

petelur afkir sampai ke tangan konsumen melibatkan beberapa lembaga 

pemasaran sebagai perantara dan terdiri dari beberapa saluran pemasaran. 

Lembaga pemasaran yang terlibat akan mengeluarkan biaya pemasaran 

dimana besar kecilnya tergantung pada fungsi – fungsi pemasaran yang 

dilaksanakan oleh lembaga pemasaran tersebut dan akan berpengaruh 

terhadap harga eceran ayam petelur afkir. 

Keterlibatan lembaga pemasaran dalam saluran pemasaran ayam 

petelur afkir akan mempengaruhi besarnya margin pemasaran. Margin 

pemasaran adalah perbedaan harga yang dibayar oleh konsumen dengan 

harga ditingkat produsen. Margin pemasaran merupakan biaya yang 

dikeluarkan dan keuntungan yang diambil oleh lembaga pemasaran yang 

terlibat. Apabila biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diambil 

besar maka margin pemasaran juga besar sehingga harga yang harus 

dibayar oleh konsumen menjadi tinggi dan share pada peternak rendah. 

Oleh karena itu, diharapkan dalam proses pemasaran, keuntungan yang 

diterima oleh setiap lembaga pemasaran dapat adil dan merata sehingga 

sistem pemasaran berjalan efisien. 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan dalam suatu 

kerangka pemikiran pada skema seperti dibawah ini: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir pemasaran ayam petelur afkir. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum Usaha Peternakan Ayam Petelur 

Noegroho (1990) menjelaskan, usaha peternakan adalah lapangan hidup 

tempat seseorang menanamkan modal untuk keperluan hidup keluarganya atau 

sekelompok masyarakat. Peternakan ayam petelur kini semakin berkembang 

sampai kepedesaan, karena usaha peternakan ayam petelur dapat memberikan 

keuntungan yang cepat bagi yang mengusahakannya, dan mampu bertelur lebih 

dari 180 butir pertahun produksi (Rasyaf, 1995). 

Ayam petelur adalah ayam yang dapat dimanfaatkan telurnya untuk suatu 

usaha dan memenuhi kriteria untuk dijadikan alat produksi yang mampu bertelur 

banyak. Ayam petelur dipelihara untuk diambil telurnya hingga umur afkir atau 

sampai 72 minggu. Masa produksinya dimulai sejak umur 16 – 72 minggu. 

Penurunan produksi telur akan terjadi tidak hanya karena kesalahan dalam 

memelihara tetapi juga karena ayam sudah mencapai puncak produksi. Setelah 

puncak produksi tercapai, secara perlahan produksi akan menurun hingga ayam 

berusia sekitar 1,5 tahun. Biasanya pada usia ini, ayam dapat diafkir (Lubis dan 

Paimin, 2001). 

 

2.2 Ayam Petelur Afkir 

Sudjarwo (1996) menjelaskan bahwa pengafkiran adalah memilih individu 

– individu ayam yang buruk dan tidak produktif untuk dikeluarkan dari 
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kelompoknya dan tidak dipelihara melainkan akan dujual atau dipotong. 

Ensminger (1980) mengemukakan bahwa ayam petelur harus segera diafkir 

apabila produksi telur telah menurun dan telah mencapai puncak produksi selama 

dua tahun, serta mempunyai bobot hidup yang masih memadai untuk dipotong. 

Sudjarwo (1996) menyatakan bahwa keputusan pengafkiran ayam petelur 

didasarkan pada: 

1. Ayam akan diremajakan pada akhir 12 bulan produksi. 

2. Produksi telur turun sampai 40 persen. 

3. Ayam petelur akan dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan yaitu setelah 

umur dua tahun. 

4. ayam akan dijual dalam keadaan tertentu, sesuai dengan permintaan pasar 

dimana harga ayam afkir tinggi. 

Widarto (1996) berpendapat bahwa pengafkiran mempunyai tujuan untuk 

mengeluarkan ayam – ayam yang tidak produktif lagi dari suatu populasi ayam 

petelur yang ada, maka sebelum melakukan pengafkiran perlu diperhatikan 

kondisi ayam yang meliputi: umur, efisiensi ransum dan pengendalian produksi. 

Pelaksanaan pengafkiran akan memberikan hasil yang memuaskan apabila 

pelaksanaan pemeliharaan dilakukan secara benar oleh peternak sehingga 

pelaksanaan pengafkiran merupakan tindakan alternatif terakhir yang dapat 

dilakukan jika sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk meningkatkan 

produksinya. Sudjarwo (1996) menambahkan, langkah yang diambil untuk 

mengetahui apakah ayam petelur tersebut perlu diafkir atau tidak adalah dengan 

melihat catatan recording. 



 9 

2.3 Manajemen Pemasaran  

  Philip Kotler dalam Kartajaya (2006) mendefinisikan Pemasaran 

merupakan suatu proses social dan manajerial dimana individu-individu dan 

kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkandan inginkan 

melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau value dengan 

pihak lain. Definisi ini berdasarkan konsep-konsep inti, seperti: kebutuhan, 

keinginan dan permintaan, produk-produk (barang-barang, layanan dan, ide), 

value, biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar 

dan pemasaran, serta prospek. 

Pemasaran mencakup semua aktifitas individual dan organisasional yang 

mencakup penentuan harga, promosi, gagasan untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan serta memuaskannya dengan mengindentifikasikan, menciptakan, dan 

menawarkan barang/jasa sesuai dengan produk yang kosumen butuhkan. Jadi 

kegiatan pemasaran adalah kegiatan yang saling berhubungan sebagai suatu 

system. Dengan melihat masalah ini tugas manajer pemasaran adalah melakukan 

kegiatan kegiatan pemasaran yang dapat membantu dalam mencapai tujuan 

perusahaan serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kegiatan 

pemasaran itu sendiri harus dikelola secara lebih baik, sehingga dikenal dengan 

manajemen pemasaran. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004) manajemen pemasaran adalah 

analisis, perencanaan, Implementasi dan pengendalian program yang dirancang 

untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dan membeli sasaran demi mencapai tujuan organisasi. 
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Rasyaf (1996) mengemukakan bahwa pemasaran hasil peternakan sangat 

berperan, dalam hal ini menyampaikan produk peternakan kepada konsumen. 

Semakin maju dan semakin tinggi pengetahuan konsumen terhadap produk yang 

dipasarkan, maka akan semakin tinggi pula kriteria produk atau jasa yang harus 

disediakan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pemasaran harus berperan 

agar apa yang dibutuhkan konsumen dapat terpenuhi. 

 

2.4 Fungsi Pemasaran 

 Fungsi pemasaran adalah serangkaian kegiatan pemasaran yang saling 

berkaitan yang bekerja melalui lembaga pemasaran (Hanafiah dan Saefuddin, 

1986). Tousley, Raybun, and Fred (1971) mengartikan fungsi pemasaran sebagai 

usaha atau jasa-jasa yang dilakukan dalam proses distribusi benda-benda dan jasa-

jasa. keduanya menggolongkan fungsi pemasaran sebagai berikut : 

1. fungsi penukaran, meliputi: 

a. penjualan 

b. pembelian 

2. fungsi fisik meliputi: 

a. pengangkutan 

b. penyimpanan 

3. fungsi pelancar, meliputi 

a. permodalan 

b. penanggungan resiko 

c. standarisasi dan grading 
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d. informasi pasar 

 

2.5 Lembaga Pemasaran  

 Hanafiah dan saefuddin (1986) menyatakan bahwa lembaga pemasaran 

adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tata niaga 

barang-barang yang bergerak dari pihak konsumen. Stanton (1993) membagi 

lembaga pemasaran menjadi dua kelompok besar, yaitu: 

a. Perantara pedagang besar, yaitu suatu usaha yang pertama-tama melakukan 

usaha dagang besar dengan tugas utama sebagai pengoper hak milik barang 

dan jasa. Contoh  dalam kelompok ini adalah perniagaan besar, perusahaan 

industri dan agen atau makelar. 

b. Pedagang pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang-barang kepada 

konsumen rumah tangga untuk digunakan secara non bisnis. Contoh  dalam 

kelompok ini berdasarkan volume penjualannya adalah pengecer dengan skala 

kecil dan pengecer dengan skala besar. 

 

2.6 Saluran Pemasaran 

 Saluran pemasaran didefinisikan Swastha (1979) suatu jalur yang dilalui 

oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan pada akhirnya sampai 

pada pemakainya. Hanafiah dan Saefuddin (1986) menjelaskan bahwa, panjang 

pendeknya saluran pemasaran dipengaruhi oleh jarak produsen ke konsumen, 

cepat tidaknya produk rusak, skala produksi dan produksi dan posisi keuangan 

pengusaha. 
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 Sebuah saluran pemasaran melaksanakan tugas pemindahan barang dari 

produsen ke konsumen, dimana pada kondisi kompetitif, institusi saluran harus 

mengatur tugas fungsional dan meminimumkan total biaya penyaluran barang. 

Hal tersebut mengatasi kesenjangan waktu, tempat dan kepemilikan yang 

memisahkan barang dan jasa dari orang yang membutuhkan atau orang yang 

menginginkannya (Kotler,1997). 

 Kotler (1984) menyebutkan beberapa macam tipe saluran pemasaran, 

yaitu: 

1. Saluran dengan taraf nol (zero level), yang sering disebut dengan saluran 

pemasaran langsung (Direct Marketing Level) yang terdiri atas pihak produsen 

yang langsung  menjual kepada pihak konsumen 

2. Saluran bertaraf tunggal, mengandung satu badan perantara penjualan. 

Pemasaran barang industri perantara terdiri atas pihak agen penjualan atau 

pialang (broker). 

3. Saluran bertahap dua, mencakup dua pihak perantara. Pemasaran barang 

industri mencakup agen penjualan dan pedagang besar. 

4. Saluran bertahap tiga. Saluran bertahap tiga terhadap pihak perantara yaitu 

pemborong (jobber), pedagang besar dan pedagang eceran. Saluran pemasaran 

yang lebih tinggi namun jarang dijumpai. 

 Assauri (1987) membedakan saluran pemasaran menjadi dua, yaitu: 

1. Saluran langsung : Produsen ke Konsumen  

2. Saluran Tidak langsung, yang dapat berupa : 

a. Produsen - Pengecer - Konsumen 



 13 

b. Produsen – Pedagang Besar/Menengah – Pengecer – Konsumen 

c. Produsen – Pedagang Besar – Pedagang Menengah – Pengecer – 

Konsumen 

Beberapa faktor yang perlu di pertimbangkan dalam pemilihan saluran 

distribusi, antara lain : jenis dan sifat produk, sifat konsumen potential, sifat 

persaingan yang ada dan saluran itu sendiri (Assauri, 1987). Pemilihan atas 

saluran-saluran pemasaran yang akan dipakai, tergantung pada peternak atau 

pengusaha itu sendiri dalam kaitannya untuk mencapai efisiensi pemasaran. 

Pemakaian saluran pemasaran terlalu panjang akan mengakibatkan biaya yang 

dikeluarkan semakin tinggi (Nitisemito, 2000). 

 

2.7 Biaya Pemasaran 

 Soekartawi (1993) menyatakan besarnya biaya pemasaran berbeda antara 

satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu macam 

komoditi, lokasi pemasaran, macam lembaga pemasaran dan efektifitas pemasaran 

yang dilakukan. Mubyarto (1989) menambahkan bahwa besar kecilnya biaya 

pemasaran dipengaruhi oleh sarana transportasi, resiko kerusakan, tersebarnya 

tempat-tempat produksi dan banyaknya pungutan, baik yang bersifat resmi 

maupun tidak resmi, disepanjang jalan antara produsen dan konsumen. 

 

2.8 Harga          

 Swastha (1979) Definisikan harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Kotler 
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(1997) beranggapan bahwa dalam pemasaran biaya menentukan batas terendah 

dari harga. 

Faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan 

kebijakan harga , diantaranya: 

1. memilih tujuan penetapan harga 

2. menentukan permintaan  

3. memperkirakan biaya 

4. menganalisis biaya, harga dan penawaran asing 

5. memilih metode penetapan harga 

6. memilih harga akhir 

 

2.9  Marketing Margin 

Widodo dkk, (1993) menyatakan bahwa margin pemasaran merupakan 

besarnya perbedaan harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen 

terakhir. Margin pemasaran mengandung dua unsur yaitu biaya pemasaran dan 

nilai keuntungan yang diterima oleh lembaga pemasaran akibat adanya jasa yang 

diberikan.  

 Yuniarti (2002) mendefinisikan margin pemasaran sebagai perbedaan 

harga yang harus dibayar oleh konsumen dengan harga yang diperoleh produsen. 

Margin pemasaran (MP) merupakan selisih antara harga ditingkat konsumen (Pr) 

dengan harga ditingkat produsen (Pf), dengan formulasi sebagai berikut: MP=Pr-

Pf 
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Produsen mengatakan usahanya efisien jika margin pemasarannya besar, namun 

berbeda dengan konsumen, dikatakan efisien jika margin pemasarannya kecil 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya margin pemasaran 

yaitu: 

1. Biaya transportasi untuk membawa barang sampai ketempat penjualan. 

2. Biaya untuk menanggung resiko kerusakan atau kehilangan serta susutnya 

jumlah barang selama transportasi pada saat dilakukan distribusi. 

3. biaya yang harus ditanggung karena menggunakan fasilitas tata niaga (alat 

pendingin, gudang penyimpanan) serta biaya lain yang dipakai untuk 

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

(1993). 

  

2.10 Efisiensi Pemasaran  

Pengertian efisiensi pemasaran yang dimaksudkan antara pengusaha 

(produsen) berbeda dengan yang dimaksudkan konsumen. Perbedaan ini timbul 

karena adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan 

konsumen.Pengusaha menganggap suatu sistem pemasaran efisien apabila 

penjualan produknya mendatangkan keuntungan yang besar. Konsumen 

mengaggap sistem pemasaran efisien apabila konsumen mudah mendapatkan 

barang yang diinginkan dengan harga rendah (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). 

Soekartawi (1993) menyebutkan, faktor yang dipakai sebagai ukuran 

efisiensi saluran pemasaran antara lain: (a) keuntungan pemasaran, (b) harga yang 

diterima konsumen, (c) tersedianya fasilitas fisik pemasaran, dan (d) kompetisi 
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pasar. (Rasyaf 1996) menambahkan, umumnya hampir semua tujuan efisiensi 

untuk memberikan barang dan jasa kepada konsumen dalam waktu, tempat dan 

bentuk yang dikehendaki dengan biaya serendah mungkin dan memberikan 

barang yang layak, baik produsen maupun lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

aktifitas pemasaran tersebut, pemasaran dikatakan efisien apabila memenuhi dua 

syarat, yaitu: 

1. mampu mendistribusikan hasil peternakan dari produsen ke konsumen dengan 

biaya semurah mungkin. 

2. mampu memberikan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang 

dibayar oleh kosnumen akhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam 

keseluruhan produksi dan pemasaran barang. 

 

2.10.1  Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan margin Pemasaran 

 Yuniarti (2002) mendefinisikan margin pemasaran sebagai perbedaan 

harga yang harus dibayar oleh konsumen dengan harga yang diperoleh produsen. 

Margin pemasaran (MP) merupakan selisih antara harga ditingkat konsumen (Pr) 

dengan harga ditingkat produsen (Pf), dengan formulasi sebagai berikut: MP=Pr-

Pf 

Margin pemasaran terdiri dari biaya dan keuntungan, sehingga semakin 

besar biaya pemasaran dan atau semakin besar keuntungan pemasaran maka 

semakin besar margin pemasarannya dan sistem pemasaran menjadi tidak efisien. 

Margin pemasaran hanya menunjukkan selisih harga tanpa memperhatikan jumlah 
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yang diperdagangkan, sehingga nilai margin pemasaran dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

MP = BP + KP 

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

Wisaptiningsih (1991) menjelaskan bahwa dengan hanya mengetahui 

tingginya harga yang menjadi bagian petani (Farmer’s share)  dan juga margin 

yang tinggi tidak dapat dijadikan pedoman dalam mengukur efisiensi pemasaran. 

Margin yang tinggi Mungkin lebih efisien daripada margin yang rendah, apabila 

margin yang tinggi tersebut memang diperlukan untuk membayar jasa pemasaran 

yang lebih baik. 

 

2.10.2  Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Farmer’s share 

Efisiensi pemasaran dapat pula dianalisa dengan menggunakan pendekatan 

berbandingan antara harga ditingkat peternak dengan harga ditingkat konsumen. 

Dengan formulasi Kohl dan Uhl  dalam Wedastra (1999) sebagai berikut: 

%100X
r

f
Spf

Ρ
Ρ=  

Keterangan: 
Spf = Efisiensi pemasaran 
Pf = Harga ditingkat produsen 
Pr = harga ditingkat konsumen 
 

Kohl dan Downey dalam Nurhayati (2000) menyatakan bahwa hasil 

pertanian ditinjau dari bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan 

efisien apabila harga jual petani produsen > 40 % dari harga ditingkat konsumen. 
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2.10.3  Efisiensi Pemasaran Dengan Pendekatan Share Keuntungan dan  

Biaya Pemasaran 

untuk menganalisa efisiensi pemasaran dapat juga dengan menggunakan 

perbandingan besarnya keuntungan yang diperoleh dengan besarnya biaya yang 

dikeluarkan dalam proses pemasaran, dengan formulasi Downey dan Ericson 

(1992) sebagai berikut: 

Ski = {Kpi/(Pr – Pf)}x 100% 

Sbi = {Bpi/(Pr – pf)}x 100% 

Kpi = Pji – Pbi - ∑
=

n

j

Bij
1

 

Keterangan: 
Ski = Share Keuntungan lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Kpi = Keuntungan lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Sbi = Share biaya pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Bpi = biaya pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Pr = harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 
Pf = harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 
Pji = harga jual lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Pbi = harga beli lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Bij = Biaya pemasaran lembaga ke – i dari berbagai biaya mulai dari biaya ke 
                j = 1 sampai ke n (Rp/kg) 
 

Berdasarkan rumus diatas , share keuntungan lembaga pemasaran oleh 

lembaga pemasaran diharapkan dapat memperbesar margin pemasaran. Semakin 

tinggi margin pemasaran akan semakin rendah bagian yang diterima produsen 

dari harga yang dibayarkan konsumen, sehingga dikatakan efisien pemasarannya 

rendah, sedangkan share yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran juga 

mempengaruhi efisiensi pemasaran. Dengan biaya pemasaran yang tinggi 

menyebabkan margin pemasaran menjadi tinggi, dengan demikian harga yang 

harus dibayar oleh konsumen juga tinggi. Yuniarti (2002) mengungkapkan bahwa 
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tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah dengan 

melihat berbandingan share keuntungan dari masing – masing lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam proses pemasaran dibanding dengan biaya pemasaran dari 

masing – masing lembaga pemasaran yang terlibat, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. jika angka perbandingan share keuntungan dari masing – masing lembaga 

yang terlibat dalam proses pemasaran merata, maka sistem pemasarannya 

dikatakan efisien. 

2. jika perbandingan share keuntungan biaya dari masing – masing lembaga 

yang terlibat dalam proses pemasaran merata dan cukup logis, maka sistem 

pemasaran dikatakan efisien. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di peternakan “H. Nur Huda” yang terletak di desa 

Kambingan Kecamatan tumpang Kabupaten Malang yang mempunyai 60.155 

ekor ayam petelur dan lembaga - lembaga yang terkait dalam pemasaran ayam 

petelur afkir. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Juni 2008. 

 

3.2  Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus, yaitu 

merupakan studi yang dilakukan pada suatu kejadian tertentu yang terjadi pada 

suatu tempat, yang belum tentu terdapat ditempat lain, sehingga menfokuskan 

secara intensif dan mendetail (Wisadirana, 2005) 

 cara pengambilan sample yaitu dengan pusposive sampling, yaitu 

pengambilan sample yang secara sengaja dipilih, dimana sample dipilih 

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu (Singarimbun dan shafian, 

1989) dengan pertimbangan bahwa peternakan “H. Nur Huda” merupakan salah 

satu produsen ayam petelur afkir dan memasarkannya. Lembaga pemasaran dalam 

penelitian melibatkan produsen, Pedagang Luar daerah, Pedagang Pengecer, 

konsumen. Dasar pemilihan lembaga pemasaran tersebut adalah hubungan kerja 

antara produsen dengan lembaga pemasaran yang lain berdasarkan kontinyuitas 

pembelian ayam afkir. 
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 Data primer adalah data yang diperoleh ddari pengamatan yang dilakukan 

secara langsung dari sumber data (peternakan H. Nur Huda). Perolehan data 

dilakukan dengan wawancara, pencatatan dan observasi secara langsung. Data 

sekunder dalah data yang diperoleh dari sumber lain selain dari sumber data 

primer. Data tersebut berupa dokumen, catatan, buku yang berkaiatan dan 

mendukung referensi dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul 

selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Office Excell 2007.  

 

3.3  Analisis Data 

  Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kuantitatif. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan lokasi, karakteristik 

responden, tatalaksana usaha ternak dan saluran pemasaran. Analisi kumulatif 

digunakan untuk menganalisis biaya pemasaran, margin pemasara, Share harga 

ditingkat peternak serta share keuntungan dan biaya pemasaran. 

  Perhitungan mengenai margin pemasaran, keuntungan menggunakan 

rumus sesuai petunjuk Hanafiah dan Saefuddin (1986) sebagai berikut: 

a. Analisi Margin Pemasaran 

Mp = Pr – Pf ............................................................................ (1) 

Atau 

∑ ∑
= =

+
1 1i i

KpiBpi  ...................................................................... (2) 

Bpi = ∑
=1i

Bij ............................................................................ (3) 

Kpi = Pij – Pbi - ∑
=1i

Bij ........................................................... (4) 



 22 

Keterangan: 
Mp =  Margin pemasaran (Rp/kg) 
Pr =  Harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 
Pf =  Harga ditingkat produsen (Rp/kg) 
Bpi =  Biaya lembaga pemasaran ke i (Rp/kg) 
Kpi =  Keuntunga lembaga pemasaran ke i (Rp/kg) 
Pji =  Harga jual lembaga pemasaran ke i (Rp/kg) 
Pbi =  Harga beli lembaga pemasaran ke i (Rp/kg) 
Bij    = Biaya pemasaran lembaga pemasaran ke i dan berbagai biaya                                         

mulai dari biaya ke j = i sampai ke n (Rp/kg) 
 

b. Analisis Share harga yang diterima peternak 

Spf = 
Pr

Pf   x 100 % 

Keterangan: 
Spf =  Efisiensi pemasaran (%) 
Pf =  Harga ditingkat Produsen (Rp/kg) 
Pr =  Harga ditingkat konsumen(Rp/kg) 

 

c. Analisis Share Keuntungan dan Biaya 

Ski = {Kpi/(Pr – Pf)}x 100% 

Sbi = {Bpi/(Pr – pf)}x 100% 

Kpi = Pji – Pbi - ∑
=

n

j

Bij
1

 

Keterangan: 
Ski = Share Keuntungan lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Kpi = Keuntungan lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Sbi = Share biaya pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Bpi = biaya pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Pr = harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 
Pf = harga ditingkat produsen (Rp/kg) 
Pji = harga jual lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Pbi = harga beli lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Bij = Biaya pemasaran lembaga ke – i dari berbagai biaya mulai dari  

 biaya ke j = 1 sampai ke n (Rp/kg) 
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3.4  Batasan Istilah 

1. Produsen adalah peternakan “H. Nur Huda” sebagai penghasil ayam 

petelur afkir. 

2. Ayam petelur afkir adalah ayam ras petelur yang telah mencapai umur 

lebih dari 80 minggu dan memproduksi telur kurang dari 65 %. 

3. Ayam culling adalah ayam yang diafkir karena cacat, tidak produktif pada 

umur kurang dari 80 minggu 

4. Pemasaran ayam petelur afkir adalah proses penyampaian ayam petelur 

afkir mulai dari produsen (Peternak) sampai konsumen akhir. 

5. Saluran pemasaran adalah rantai pemasaran dari produsen sampai ke 

konsumen akhir atas dasar informasi dari responden yang berpedoman 

pada daftar pertanyaan. 

6. Lembaga pemasaran adalah suatu unit usaha atau lembaga yang berperan 

dalam penyampaian ayam petelur afkir 

7. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli ayam petelur afkir dalam 

bentuk hidup dari produsen kemudian dijual kembali kepada pedagang 

luar daerah dengan volume pembelian lebih dari 1000 kg/hari 

8. Pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli ayam petelur afkir dari 

produsen dengan volume penjualan yang lebih kecil.  

9. konsumen adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang membeli 

ayam petelur afkir dalam bentuk hidup, baik mengkonsumsinya langsung 

atau merubah menjadi produk lain. 
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10. Pedagang luar daerah adalah pedagang yang berasal dari luar kabupaten 

malang dan membeli ayam petelur afkir langsung diprodusen atau 

dipedagang besar. 

11. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh produsen dan 

lembaga pemasaran dalam memasarkan produk sampai konsumen akhir. 

12. Keuntungan lembaga pemasaran adalah selisih antara nilai penjualan dan 

nilai pembelian ditambah dengan biaya-biaya pemasaran dalam Rp/kg. 

13. Margin pemasaran adalah selisih harga ditingkat konsumen dengan harga 

ditingkat produsen persatuan unit. 

14. Harga beli adalah harga yang harus dibayar oleh masing-masing lembaga 

pemasaran dan konsumen akhir dalam satuan Rp/kg. 

15. Harga jual adalah harga yang diterima kelembaga pemasaran satu, dan dari 

pemasaran satu kelembaga berikutnya dalam satuan Rp/kg. 

16. Farmer’s share adalah prosentase perbandingan antar harga ditingkat 

peternak dengan harga eceran ditingkat konsumen (%). 

17. Share keuntungan lembaga pemasaran adalah prosentase perbandingan 

keuntungan yang diterima lembaga pemasaran dengan margin pemasaran. 

18. Share biaya lembaga pemasaran adalah prosentase perbandingan biaya 

pada lembaga pemasaran tersebut dengan margin pemasaran. 

19. Penerimaan adalah total produk yang dijual dikalikan dengan harga jual 

perunit. 

20. Grading adalah pemisahan produk kedalam berbagai produk kategori yang 

ditetapkan oleh standart kualitas 



 25 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum. 

Usaha peternakan ayam petelur berlokasi di Desa kambingan 

kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini dapat dikatakan sebagai 

perusahaan peternakan karena merupakan usaha pokok atau utama yang 

digunakan sebagai sumber penghasilan keluarga dari hasil keuntungan yang 

diperoleh. Selain itu  peternakan ayam petelur ini memiliki populasi yang 

cukup besar yaitu  60.155 ekor yaitu pada saat penelitian. Sebagaimana yang 

disebutkan Wiharto (2002) bahwa menurut surat keputusan menteri pertanian 

no. 362/Kpts/TN.120/5/1990 mengenai jenis dan jumlah ternak, kegiatan 

budidaya perusahaan peternakan dan peternakan rakyat menyebutkan bahwa 

untuk ayam ras petelur jumlah ternak minimal bagi perusahaan peternakan 

sejumlah 10.000 ekor induk sedangkan untuk peternakan rakyat jumlah ternak 

dibawah 10.000 ekor induk. 

Fase pemeliharaan ayam petelur yaitu starter dengan umur 0 – 8 

minggu, grower umur 8 – 20 minggu dan layer umur 20 – afkir sedangkan 

untuk ayam pedaging yaitu starter umur 0 – 4 minggu dan finisher umur 5 – 8 

minggu. 

Usaha peternakan berada ditengah-tengah pemukiman penduduk, 

karena sebagian besar penduduk Desa Kambingan memang memelihara ayam 

petelur dibelakang rumahnya. Usaha peternakan ini sudah mendapat ijin dari 
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lingkungan sekitar, sebagaimana dikemukakan oleh Rasyaf (1990) bahwa 

tanah tempat peternakan yang akan didirikan harus jauh dari perumahan 

penduduk atau paling tidak ada ijin dari lingkungan. Hal ini perlu 

dipertimbangkan, karena peternakan merupakan  usaha barang hidup dan akan 

mengeluarkan limbah atau sisa produksi sehingga akan mengganggu aktifitas 

penduduk. 

Usaha peternakan terletak 25 km dari pusat kota kearah timur. Lokasi 

peternakan terletak di Desa kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang yang mempunyai ketinggian 230 m diatas permukaan laut dan 

mempunyai suhu 21-350C dan kelembaban 60-80 persen. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Wiharto (2004) suhu ideal bagi petelur 13-260C dan pada 

suhu 300C ayam petelur masih dapat dipertahankan produksinya dengan 

melakukan manipulasi pada pakan. Kelembaban kandang yang ideal adalah 

60-70 persen. 

Anonymous (1998) menyatakan suhu udara adalah salah satu faktor 

penting bagi kesehatan ayam tetapi juga berpengaruh terhadap konversi pakan. 

Kebutuhan energi untuk hidup pokok lebih tinggi pada suhu yang rendah 

karena energi dan pakan sebagian digunakan untuk produksi panas dan 

mempertahankan suhu tubuh. Pada suhu udara yang tinggi konversi pakan 

akan menurun demikian pula dengan pertumbuhan bobot badan. 

Populasi ayam yang dipelihara selama pelaksanaan penelitian 

berjumlah 60.155 ekor, terdiri dari 8.000 ekor ayam priode starter dan priode 

layer sejumlah 52.155 ekor. Seluruh ayam layer tersebut menempati 57 
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kandang, sedangkan untuk starter menempati 6 kandang dimana setiap 

kandang berkapasitas 2.000 ekor. Areal tanah yang digunakan untuk 

peternakan ayam petelur tersebut 16.490 m2  yang terbagi untuk kandang layer 

15.000 m2, untuk kandang starter 650 m2  dan untuk kandang grower 840  m2  

lokasi kandang untuk untuk layer, terletak dibelakang rumah, sedangkan untuk 

kandang starter dan grower masing masing berjarak 300 m dan 1 km dari 

kandang layer. 

 

4.2 Peremajaan 

Peremajaan atau replacement merupakan kegiatan manajemen yang 

dilakukan oleh peternak sebagai pengelola dengan tujuan mempertahankan 

kontinyuitas produksi sehingga usaha peternakan tidak berhenti. Peremajaan 

digunakan untuk mengganti kelompok lama yang akan diafkir dengan 

kelompok yang baru, dikarenakan produksi sudah menurun. 

Replecament baru akan dilakukan untuk menambah jumlah ayam yang 

dipelihara. Saat penelitian didapatkan umur ayam yang dipelihara sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. Umur pemeliharaan ayam petelur 

no 
Umur 

(bulan) 
Kandang 

Jumlah Ternak 
(ekor) 

1 1 Starter 8.000 
2 4 10,11,16,26,34,38,42 7.346 
3 8 18,20,22,24,25,27,28,29,32,39,40 11.962 
4 9 6,7,17,21,23,31,47 6.360 
5 11 41, 1.269 
6 12 8.9,30,33,46 5.840 
7 16 1,2,3,4,5 6.438 
8 19 12,13,14,19,36,37 6.998 
9 22 48 1.008 
10 23 15,35,44,45 4.028 
11 25 43 906 

Jumlah  60.155 
Sumber: Data Primer Diolah, 2008 

Tabel 1 menunjukkan peremajaan yang dilakukan 3-4 bulan sekali 

dengan memesan DOC terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar DOC dapat 

datang tepat pada waktunya. Ternak yang berumur 9 bulan sejumlah 6.360 

ekor, pemesanan pada umur ini dilakukan dalam jumlah banyak yang 

digunakan untuk meningkatkan produksi, meskipun demikian pemesanan 

tidak dapat terpenuhi sekaligus, hal ini dapat dilihat dari umur 8 bulan yang 

merupakan sisa dari pemesanan pada bulan sebelumnya. Sedangkan pada 

umur 11 bulan hanya ditempatkan pada satu kandang dengan jumlah 1.269 

ekor, umur ini merupakan sisa dari pemesanan satu bulan sebelunya yaitu 

pada umur 12 yang mencapai 5.840 ekor. Hambatan dalam pemesanan DOC 

ini yaitu jika banyaknya DOC yang dipesan tidak dikirim tepat pada waktunya 

dan juga pengiriman tidak dilakukan secara langsung tetapi bertahap, hal ini 

dapat mengakibatan umur starter yang dipelihara tidak sama. Fluktuasi harga 

dipasar juga berpengaruh dalam peremajaan ayam petelur ini.   
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4.3 Pengafkiran 

Pengafkiran adalah memilih individu-individu yang tidak produkstif 

untuk dikeluarkan dari kelompoknya dan tidak dipelihara lagi (di afkir). 

(Indarto,1990). Pengafkiran dilakukan pada umur 68 – 96 minggu karena 

ayam periode ini produksi telur sudah menurun sehingga perlu dilakukan 

culling untuk memisahkan ayam yang produksinya menurun. Pada priode 

grower culling dilakukan dengan memisahkan ayam-ayam yang kurus atau 

mempunya bobot badan yang rendah. Pemisahan ini biasanya dilakukan pada 

saat vaksinasi. Ayam-ayam yang kurus ini kemudian dimasukkan pada 

kandang tersendiri untuk dipacu bobot badannya dengan cara melakukan 

perbaikan pakan. Ayam priode layer 68 – 96 minggu di culling dengan cara 

memberi tanda dengan kapur tulis pada tempat pakan setiap kali ayam 

bertelur. Pengafkiran yang dilakukan dengan melihat produksi ayam tersebut 

selama 7 hari berturut-turut, jika produksi kurang dari 2 maka akan diafkir. 

Ayam petelur afkir ini dikelompokkan pada kandang terpisah dari 

ayam yang produksinya masih baik dan diberi pakan yang berbeda untuk 

meningkatkan bobot badan sampai diambil oleh pembeli yaitu pedagang besar 

dan pedagang pengempul. Pengafkiran yang dilakukan dalam satu tahun dapat 

dilihat dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 2. Pengafkiran ayam petelur dalam satu tahun 

No Bulan 
Ayam petelur afkir Ayam culling 
Ekor Kg ekor 

1 Juni 2007 2.270,00 4.508,00  110 
2 Juli 2007 2.900,00 5.793,00  98 
3 Agustus 2007 2.530,00  5.115,00  106 
4 September 2007 492,00   945,50  88 
5 Oktober 2007 5.695,00 11.390,50  165 
6 November 2007 188,00 375,00  153 
7 Desember 2007 113,00 225,00  40 
8 Januari 2008 240,00 458,00  57 
9 Februari 2008 780,00 1.526,00  18 
10 Maret 2008 1.680,00 3.360,60  53 
11 April 2008 1.528,00 3.048,00  155 
12 Mei 2008 1.832,00 3.822,10  152 

JUMLAH  20.248,00 40.566,70  1.195 

RAT-RATA 1.687,33  3.380,55  99,58 

Sumber: Data Primer Diolah, 2008 

Pada tabel 2 dapat diketahui jumlah ayam petelur afkir dalam satu 

tahun berjumlah 20.248 ekor dengan berat 40.566,60 kg dan untuk ayam 

culling sejumlah 1.195 ekor. Pengafkiran terbesar terjadi pada bulan Oktober 

2007 yaitu sebesar 11.390,50 kg hal ini dikarenakan sudah waktunya untuk 

diafkir dan melakukan peremajaan. Sedangkan pengafkiran pada bulan 

Desember hanya 225 kg, pada bulan ini pengafkiran paling sedikit disebabkan  

harga pasar yang relatife murah mencapai Rp. 8.200,00 sehingga produsen 

enggan untuk melakukan pengafkiran dalam jumlah yang banyak. Faktor yang 

lain adalah sedikitnya ayam petelur afkir bulan Desember dikarenakan 

produksi telur masih diatas 65 %. 
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4.4 Manajemen Pemasaran 

Philip Kotler dalam Kartajaya (2006) mendefinisikan Pemasaran 

merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu-individu dan 

kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkandan inginkan 

melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau value 

dengan pihak lain. Definisi ini berdasarkan konsep-konsep inti, seperti: 

kebutuhan, keinginan dan permintaan, produk-produk (barang-barang, layanan 

dan, ide), value, biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan 

jaringan, pasar dan pemasaran, serta prospek 

Pemasaran merupakan suatu kegiatan usaha yang mengarahkan arus 

barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai. Aktifitas pemasaran 

dilakukan dengan menjual ayam petelur afkir kepada pedagang besar, 

pedagang luar kota dan pedagang pengecer (dalam kota) 

Penjualan ini dilakukan dengan memilih ayam yang akan diafkir, jika 

ayam yang diafkir lebih dari 1.000 kg maka ayam afkir tersebut akan 

ditawarkan pada pedagang besar atau pedagang luar kota, tetapi jika ayam 

yang diafkir dibawah 1.000 kg maka akan ditawarkan atau diberikan pada 

pedagang pengecer. Hal ini dikarenakan jika ayam afkir diambil pedagang 

besar kurang  atau pedagang luar daerah dari 1.000 kg, maka keuntungan akan 

berkurang dikarenakan biaya transport sama. 

 

 

 



 32 

4.5 Lembaga Pemasaran 

Proses pemasaran dari lembaga-lembaga pemasaran saling berhubungan 

dan menjalankan fungsi-fungsi pemasaran didalam memasarkan suatu produk. 

Lembaga pemasaran adalah pelaku pemasaran yang memasarkan barang dari 

produsen untuk sampai kepada konsumen. Pemasaran ayam petelur afkir 

terdiri atas beberapa lembaga pemasaran, yaitu: 

a. Produsen  

Produsen mulai mengafkir ayam petelur pada umur 90 minggu atau 

22 bulan dan produksi kurang dari 65 %. Meskipun demikian produsen 

juga melihat harga telur dipasaran, jika harga naik maka produsen akan 

menunda pengafkiran. ayam petelur yang diafkir selama satu  tahun dapat 

dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Penjualan ayam petelur afkir dalam satu tahun 
 

Bulan 

Penjualan Ayam Afkir Penjualan Ayam culling 

Jumlah 
(Kg) 

Harga 
(Rp/Kg) 

Jumlah 
(Rp) 

Jumlah 
(Ekor) 

Harga 
(Rp/ekor) 

Jumlah 
(Rp) 

Juni 2007 4.508,00  8.000,00  36.064.000,00  110 10.000,00  1.100.000,00  

Juli 2007 5.793,00  9.005,90  52.171.178,70  98 10.000,00    980.000,00  

Agustus 2007 5.115,00  10.345,95  52.919.534,25  106 12.733,33  1.349.732,98  

September 2007 945,50  11.690,96  11.053.802,68  88 15.000,00  1.320.000,00  

Oktober 2007 11.390,50  9.489,99  108.095.731,10  165 12.600,00  2.079.000,00  

November 2007 375,00  8.544,53  3.204.198,75  153 10.000,00  1.530.000,00  

Desember 2007 225,00  8.544,53  1.922.519,25  40 10.000,00  400.000,00  

Januari 2008 458,00  7.876,86  3.607.601,88  57 9.122,81  520.000,17  

Februari 2008 1.526,00  7.973,79  12.168.003,54  18 9.000,00    162.000,00  

Maret 2008 3.360,60  9.224,27  30.999.081,76  53 10.000,00  530.000,00  

April 2008 3.048,00  11.380,66  34.688.251,68  155 11.454,19  1.775.399,45  

Mei 2008 3.822,10  11.063,55  42.285.994,46  152 12.807,95  1.946.808,40  

Jumlah 40.566,70   389.179.898,04  1.195  13.692.941,00  

rata-rata 3.380,56  9.593,58   32.431.658,17  99,58 11.458,53  1.141.078,42  
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Produsen mengeluarkan ayam petelur afkir dalam satu tahun 

sebanyak 40.566,70 kg dan ayam culling sebanyak 1.195 ekor. Harga jual 

rata-rata ayam petelur afkir selama satu tahun sebesar Rp. 9.593,58/kg dan 

untuk ayam culling sebesar Rp. 11.458,53 /ekor. dalam satu tahun 

memperoleh pendapatan Rp. 389.179.898,04 dari penjualan ayam afkir 

dan Rp. 13.692.941,00 dari penjualan ayam culling. Jadi total pendapatan 

dari penjualan ayam petelur afkir adalah Rp. 402.872.839,04 

Bulan Oktober terjadi pengafkiran dalam jumlah banyak mencapai 

11.390,50 kg, hal ini dikarenakan sudah waktunya untuk diafkir dan 

melakukan peremajaan. Sedangkan pengafkiran pada bulan Desember 

hanya 225 kg, pada bulan ini pengafkiran paling sedikit disebabkan  harga 

pasar yang relative murah mencapai Rp. 8.200,00 sehingga produsen 

enggan untuk melakukan pengafkiran dalam jumlah yang banyak. Faktor 

yang lain adalah sedikitnya ayam petelur afkir bulan Desember 

dikarenakan produksi telur masih diatas 65 %. 

Fluktuasi harga yang terjadi sesuai dengan harga yang berlaku 

dipasar. Ayam petelur afkir dari produsen dibeli oleh pedagang yang 

disesuaikan dengan penimbangan hari itu, jadi jika dalam sehari ayam 

petelur afkir tidak habis pada hari itu juga, maka akan menjadi tanggung 

jawab pedagang. 

b. Pedagang Besar 

Pedagang besar dalam memasarkan ayam petelur afkir 

mendapatkan dari produsen dan menjualnya kembali kepedagang luar 
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daerah yaitu Surabaya yang sudah menjadi mitranya. Pedagang luar daerah 

akan memesan jumlah ayam petelur afkir yang di butuhkan melalui 

telepon. Saluran pemasaran yang melibatkan pedagang besar adalah 

saluran pemasaran1 

Hubungan kerja antara pedagang besar dan pedagang luar daerah 

sudah dilakukan bertahun-tahun yang dilandasi oleh hubungan 

kekeluargaan dan kepercayaan. Pedagang luar daerah memberi kepercayan 

kepada pedagang besar untuk mencari ayam afkir yang sesuai standar 

dipeternak. Jika sudah dapat ayam petelur afkir, maka pedagang besar 

mengirimkan ayam tersebut. Rekapitulasi pembelian ayam petelur afkir 

yang dilakukan pedagang besar dapat dilihat pada tabel 4. 

Table 4.  Rekapitulasi pembelian ayam petelur afkir oleh pedagang besar 
dalam satu tahun 

 

 
Pedagang. 

 

Pembelian Ayam Afkir 

Jumlah 
(Kg) 

Harga 
(Rp/Kg) 

Jumlah 
(Rp) 

8 2.133,50  10.533,29  22.472.774,22  

9 4.965,00  10.042,46  49.860.813,90  

10 5.499,10  9.346,50   51.397.338,15  

JUMLAH 12.597,60    123.730.926,27  

RATA-RATA 4.199,20  9.821,79  41.243.642,09  

Sumber: Data Primer Diolah, 2008 

 Ayam petelur afkir yang diambil oleh pedagang besar dalam satu 

tahun sebesar 12,597,60 kg. dengan harga rata – rata Rp. 9.821,79,-. Total 

pembelian yang dilakukan oleh pedagang besar mencapai Rp. 

123.730.170,73 atau 31,05 persen dari total penjualan yang dilakukan 

produsen. Pengambilan terbanyak oleh pedagang 10 mencapai 5.499,10 kg 
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dikarenakan banyaknya pemesanan oleh pedagang luar daerah dan juga 

kerjasama yang dilakukan sudah bertahun – tahun. 

Harga yang diberikan oleh perodusen adalah harga yang berlaku 

dipasar. Perbedaan harga perkilogramnya disebabkan karena waktu 

transaksi yang berbeda sehingga harga yang diberikan juga berbeda. 

c. Pedagang Pengecer 

Pedagang pengecer berperan dalam menyalurkan ayam petelur 

afkir dari produsen ke konsumen. Pemasaran ayam petelur afkir yang 

melibatkan pedagang pengecer dalam saluran tiga. Pedagang pengecer 

terlebih dahulu memesan ayam petelur afkir kepada produsen dan 

menjualnya kekonsumen yaitu warung yang sudah menjadi langganan 

pedagang pengecer. Pembelian ayam petelur afkir yang dilakukan oleh 

pedagang pengecer selama satu tahun dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Pembelian ayam petelur afkir oleh pedagang pengecer dalam satu 
tahun. 

 

  
Pedagang. 
  

Pembelian Ayam Afkir Pembelian Ayam culling 

Jumlah 
(Kg) 

Harga 
(Rp/Kg) 

Jumlah 
(Rp) 

Jumlah 
(Ekor) 

Harga 
(Rp/ekor) 

Jumlah 
(Rp) 

1 686,00   9.529,15  6.536.996,90  113 11.000,00    1.243.000,00  

2 10.281,00   9.051,61  93.059.602,41  321 12.462,34   4.000.411,14  

3   2.971,00   10.479,91   31.135.812,61  133 10.944,00   1.455.552,00  

4      155,50   8.000,00  1.244.000,00  -  -   -  

5   1.322,00   10.654,99   14.085.896,78  488 10.901,64   5.320.000,32  

6  -   -   -  120 12.500,00   1.500.000,00  

7      201,00    8.343,28   1.676.999,28      -   

JUMLAH 15.616,50    9.460,46  147.739.307,98  1.175 11.505,50   13.518.963,46  
Sumber: Data Primer Diolah, 2008 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkann bahwa jumlah 

ayam petelur afkir yang dibeli oleh pedagang pengecer  dalam satu tahun 
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sebesar 15.616,50 kg dengan harga pembelian mencapai Rp. 

147.739.307,98 atau 38,50 persen dari total penjualan yang dilakukan 

produsen sedangkan untuk ayam culling mencapai 1.175 ekor dengan total 

penjualan Rp. 13.518.963,46.  

Penjualan ayam afkir terbanyak sebesar 10.281,00 kg yang 

dilakukan oleh pedagang 2, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggan dan  

jarak rumah pengecer dengan produsen yang dekat sehingga mempercepat 

proses pemasaran. Sedangkan pembelian yang di lakukan pedagang 4 

paling sedikit yaitu 155,5 kg dikarenakan produsen yang biasa diambil 

oleh pedagang 4 kehabisan stok ayam afkir, sehingga untuk menjaga 

hubungan dengan pelanggan, pedagang 4 mengambil dari peternak lain. 

Pembelian ayam culling paling banyak oleh pedagang 5 sebesar 

488 ekor dikarenakan pelanggan pedagang 5 kebanyakan adalah warung 

dan harga ayam tersebut lebih murah, sedangkan yang paling sedikit oleh 

pedagang 6 sebesar 120 ekor, pengambilan ayam Culling ini hanya untuk 

memenuhi pesanan pelanggan dan pedagang 6 bukanlah pedagang yang 

sering mengambil ayam di peternakan H. Nur Huda. 

Harga yang diberikan oleh perodusen adalah harga yang berlaku 

dipasar. Perbedaan harga perkilogramnya disebabkan karena waktu 

transaksi yang berbeda sehingga harga yang diberikan juga berbeda. 

d. Pedagang Luar Daerah.  

Pedagang luar daerah yang membeli ayam petelur afkir dari 

produsen adalah pedagang dari daerah surabaya. Pedagang luar daerah ini 
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mencari informasi ayam afkir dengan cara menghubungi produsen 

langsung, jika produsen mempunyai ayam yang diharapkan oleh pedagang 

luar daerah, maka pedagang luar daerah akan langsung mengambil ayam 

petelur afkir tersebut. Tabel 6 menunjukkan pembelian yang dilakukan 

oleh pedagang luar daerah. 

Tabel 6.  Pembelian ayam petelur afkir oleh pedagang luar daerah dalam 
satu tahun 

 
Pedagang. 

 

Pembelian Ayam Afkir 

Jumlah 
(Kg) 

Harga beli 
(Rp/Kg) 

Jumlah 
(Rp) 

11 1.407,50  9.773,82  13.756.651,65  

12 8.577,50  9.464,74  81.183.807,35  

13 2.109,00  10.374,47  21.879.757,23  

JUMLAH 12.094,00    116.820.216,23  
RATA-
RATA 4.031,33  9.871,01  38.940.072,08  

Sumber: Data Primer Diolah, 2008 

Hasil penelitian didapatkan dalam satu tahun terdapat tiga pembeli 

dari luar daerah yang langung membeli ayam petelur afkir dengan jumlah 

12.094,00 kilogram seharga Rp. 116.820.216,23 atau 29,81 persen dari 

total penjualan yang dilakukan produsen dengan harga 9.619,28 tiap 

kilogramnya. Pedagang 12 merupakan pedagang luar daerah terbesar yang 

melakukan pembelian yaitu 8.577,50 kg, hal ini dikarenakan bekerjasama 

yang dilakukan sudah bertahun – tahun dan juga harga yang diberikan 

lebih murah. 

Pedagang luar daerah juga mengambil dari pedagang besar ayam 

petelur afkir. Pedagang luar daerah memberikan kepercayaan kepada 

pedagang besar untuk mencarikan ayam petelur afkir tersebut. Jika ayam 
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petelur afkir tersebut sudah didapatkan maka ayam tersebut dikirimkan 

langsung kepada pedagang luar daerah. 

e. Konsumen langsung 

 Konsumen langsung adalah konsumen yang datang sendiri ke 

peternak untuk membeli ayam petelur afkir. Pembelian ini tidak 

dilakukan secara kontinyu tetapi hanya untuk acara tertentu dan pada 

waktu tertentu pula. 

Dalam satu tahun diperoleh empat transaksi yang dilakukan oleh 

konsumen langsung sebanyak 258,50 kg dengan harga beli Rp. 11.290,14 

/kg, jadi total pembelian sebesar Rp. 2.918.500,00 atau 0,64 persen dari 

total penjualan yang dilakukan produsen untuk ayam petelur afkir, 

sedangkan untuk ayam culling terjadi penjualan sebesar 20 ekor 

sedangan harga pembelian Rp. 10.000,00 /ekor Untuk lebih lengkapnya 

mengenai pembelian yang dilakukan oleh konsumen langsung dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

f. Konsumen 

 Konsumen terdiri dari daerah sendiri (masyarakat malang dan 

sekitarnya) dan konsumen luar daerah (masyarakat wilayah Surabaya). 

konsumen daerah sendiri mendapatkan ayam petelur afkir dari pedagang 

pengecer, sedangkan konsumen luar daerah mendapatkan ayam petelur 

afkir dari pedagang luar daerah.                                                                                                                             

 

 



 39 

4.6 Fungsi pemasaran 

Fungsi pemasaran terbentuk sejalan dengan peranan dari lembaga 

pemasaran yang terkait. Rasyaf (2000) menyatakan bahwa, pemasaran ayam 

mempunyai beberapa peranan yaitu peran tempat, peran waktu, peran bentuk 

dan peran harga pemasaran. Pelaksanaan fungsi pemasaran oleh lembaga-

lembaga pemasaran yang terkait dalam pemasaran ayam petelur afkir dapat 

dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Pelaksanaan Fungsi Pemasaran Masing-masing Lembaga    Pemasaran 
  

No Fungsi Lembaga Pemasaran 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Pertukaran 
a. Penjualan 
 
b. Pembelian 

 
Pengadaan 
a. Pengangkutan 
 
b. Penyimpanan 
 

Fasilitas 
a. Permodalan/pembiayaan 

 
b. Penanggulangan resiko 

 
c. Standarisasi dan grading 
d. Informasi pasar 

 
Produsen, pedagang besar, pedagang 
pengecer, pedagang  luar daerah.  
pedagang besar, pedagang pengecer, 
pedagang  luar daerah, konsumen 
 
Pedagang pengecer, pedagang  luar 
daerah. 
Luar daerah, konsumen 
 
 
Pedagang besar, pedagang pengecer 
pedagang luar daerah, konsumen 
pedagang pengecer pedagang luar 
daerah. 
Pedagang besar, pedagang luar daerah 
Produsen, pedagang besar, pedagang 
pengecer, pedagang  luar daerah. 
konsumen 

Sumber: Data Primer Diolah, 2008 

Fungsi-fungsi pemasaran pada Tabel 7 saling berkaitan antara yang satu 

dengan yang lain, sehingga apabila ada salah satu lembaga tidak menjalankan 

fungsinya dengan baik maka proses pemasaran dapat terganggu. Fungsi 

penyaluran ini meliputi kegiatan pengalihan hak kepemilikan dan 
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penyampaian barang dari masing-masing lembaga pemasaran untuk sampai 

pada konsumen,  

Fungsi pertukaran meliputi penjualan dan pembelian yang dilakukan 

oleh semua lembaga yang terlibat dalam pemasaran ayam petelur afkir. Fungsi 

penjualan dilakukan oleh produsen, pedagang besar, pedagang pengecer,  dan 

pedagang luar daerah. Sedangkan fungsi pembelian dilakukan oleh pedagang 

besar, pedagang pengecer, pedagang luar daerah, konsumen. 

Fungsi pengadaan fisik meliputi pengangkutan dan penyimpanan. 

Pengangkutan dilakukan oleh Pedagang pengecer, pedagang luar daerah. 

Penyimpanan dilakukan oleh pedagang luar daerah karena pedagang perantara 

tidak berani menanggung resiko yang ada yaitu biaya pakan dan penyusutan 

bobot badan ayam petelur afkir sehingga hanya berani membeli dari peternak 

jika sudah ada pesanan 

Fungsi fasilitas ada empat yaitu: permodalan/biaya, penanggulangan 

resiko, standarisasi dan grading. Serta informasi pasar. Pembiayaan dilakukan 

oleh pedagang besar, pedagang pengecer,  pedagang luar daerah dan 

konsumen. Pembiayaan yang dikeluarkan adalah biaya dalam pembelian ayam 

petelur afkir dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran 

(transportasi, tenaga kerja dll). Resiko  yang ditanggung oleh pedagang adalah 

resiko penyusutan bobot badan dan kerusakan lainnya misalnya kematian atau 

cacat, hal ini dikarenakan proses pengangkutan yang lama. Standarisasi dan 

Grading bertujuan membantu konsumen dalam menganjurkan produsen apa 

yang dikehendaki dari suatu barang untuk suatu kegunaan. Manfaat dari 
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standarisasi dan grading yaitu untuk menentukan harga, menanggulangi resiko 

dan promosi. Standarisasi dan grading dilakukan oleh pedagang luar daerah 

dalam membeli ayam dari pedagang besar sehingga pedagang besar akan 

mencarikan ayam petelur afkir sesuai dengan pesanan pedagang luar daerah. 

Informasi pasar dilakukan oleh semua lembaga pemasaran yang terlibat, yaitu 

untuk mengetahui harga dipasaran agar harga jual maupun harga beli tidak 

terlalu tinggi sehingga ayam petelur afkir cepat terjual sampai konsumen dan 

konsumen tidak mengalami kerugian. 

 

4.7 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran dimulai sejak hasil peternakan dikeluarkan dari 

lokasi peternakan sampai diterima konsumen akhir. Saluran pemasaran ayam 

petelur afkir memungkinkan banyaknya lembaga yang terlibat, dikarenakan 

produsen tidaklah mungkin memasarkan ayam petelur afkir sendirian tetapi 

memerlukan beberapa lembaga yang terlibat.  

Produsen memasarkan dua produk yaitu ayam petelur afkir dan ayam 

Culling. Ayam petelur afkir yaitu ayam yang produksinya kurang dari 65 % 

dan umur lebih dari 80 minggu. Sedangkan ayam Culling yaitu ayam petelur  

yang produksinya kurang dari 65 % dan umurnya kurang dari 80 minggu serta 

bobot badan kurang dari 1,5 kilogram. Saluran pemasaran dari ayam petelur 

afkir dan ayam Culling secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Skema jalur pemasaran ayam afkir pada Peternakan Bapak H. Nur 

Huda  pada saat penelitian. 
Sumber: Data Primer yang diolah 2008 

Gambar 2 menunjukkan saluran pemasaran yang terjadi mulai dari 

produsen hingga konsumen. Jumlah bobot ayam petelur afkir (kg) merupakan 

jumlah ayam yang terjual dalam satu tahun yaitu pada bulan Juni 2007 sampai 

Mei 2008. Terdapat 4 saluran  pemasaran ayam petelur afkir yaitu yang 

pertama dari produsen ke pedagang besar kemudian kepedagang luar daerah 

dan terakhir ke konsumen. Saluran ke 2 yaitu dari produsen langsung ke 

pedagang luar daerah kemudian kekonsumen. Saluran ke 3 yaitu dari produsen 

VI  V III  I 
II  

IV  

Produsen 

Pedagang Besar 
 

Ayam Petelur Afkir 
40.566,70 kg 

Ayam Culling 
1.195 ekor 

Pedagang Pengecer 

Pedagang 
Luar Daerah 

 

20 ekor,  
Rp. 10.000 /ekor 

 
Konsumen  

 

15.616,50 kg
 Rp. 9.460,46 /kg

1.175 ekor 
 Rp. 11.505,50 / ekor 

 

12.094,00 kg 
Rp. 9.871,01 /kg 

 

12.597,60 kg  
Rp. 10.051,94/ kg 

 

12.597,60 kg 
Rp. 9.821,79 /kg 

 

258,95 Kg,  
Rp 11.290,14 /kg 

15.616,50 kg 
 Rp. 10.966,29 /kg 

1.175 ekor 
 Rp. 15.675,24/ekor 



 43 

kepedagang pengecer kemudian kekonsumen dan yang terakhir dari produsen 

langsung kekonsumen. 

Margin pemasaran diperoleh dari perhitungan antara selisih harga yang 

diterima konsumen akhir dengan harga yang diterima produsen. Komponen 

dari margin pemasaran adalah biaya – biaya dalam proses pemasaran, 

keuntungan yang diharapkan. Besarnya margin pemasaran pada masing- 

masing lembaga pemasaran ayam petelur afkir berbeda, hal ini tergantung dari 

banyaknya lembaga yang terlibat dan perbedaan keuntungan yang diambil 

serta banyaknya aktifitas yang dilakukan dalam proses pemasaran. Semakin 

banyak lembaga yang ikut dalam pemasaran maka margin akan semakin besar 

dan harga pada konsumen akhir akan semakin besar pula.  

Biaya pemasaran merupakan segala biaya yang dikeluarkan oleh pelaku 

pemasaran untuk keperluan pelaksanaan aktifitas yang berhubungan dengan 

penjualan ayam petelur afkir dari produsen sampai ke konsumen akhir. Besar 

kecilnya biaya pemasaran tergantung panjang atau pendeknya jalur 

pemasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf (1996) bahwa biaya 

pemasaran dapat besar atau kecil tergantung dari panjang atau pendeknya jalur 

pemasaran dan peran fungsi pemasaran. 

Besar biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran 

penting untuk diketahui, karena besarnya biaya yang dikeluarkan merupakan 

faktor terpenting dalam menentukan harga jual ayam petelur afkir. Harga jual 

ayam petelur afkir merupakan pendapatan dari proses pemasaran. 

Diketahuinya biaya pemasaran yang dikeluarkan, dapat ditentukan harga jual 
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produk yang nantinya akan menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh 

karena keuntungan dihitung dari selisih antara total penerimaan dengan 

dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. 

Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang perantara ada dua yaitu biaya 

tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap meliputi alat transportasi, keranjang, 

timbangan dll. Biaya tidak tetap meliputi tenaga kerja, telpon, retribusi dll. 

Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar Besarnya tidak sama dengan 

pedagang perantara yang lainnya, hal ini dikarenakan pedagang besar hanya 

berfungsi sebagai penghubung dengan produsen sehingga biaya pengangkutan 

ayam ditanggung oleh pedagang luar daerah. Biaya pemasaran yang 

dikeluarkan oleh pedagang besar adalah biaya telpon dan tenaga kerja. Biaya 

tetap tidak akan berpengaruh pada jumlah pembelian akan tetapi biaya tidak 

tetap berpengaruh pada jumlah pembelian. 
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1.  Saluran Pemasaran I (Produsen       P. Besar    P. Luar daerah 
Konsumen) 
 
Tabel 8. Hasil analisa saluran pemasaran I dalam pemasaran ayam petelur 

afkir  
 

Lembaga Pemasaran 
Nilai Distribusi Share 

harga 
(%) 

Share 
biaya 
(%) 

Share 
keuntungan 

(%) 
π/c 

(Rp/kg) (Rp/kg) (%) 

Peternak            
Harga jual 9.821,79    78,73      
             
             
Pedagang Besar   230,15       2,91 
harga beli 9.821,79          
biaya pemasaran            
telepon 8,90  0,34       
tenaga kerja 50,00  1,88       
Total biaya pemasaran 58,90  4,53  2,22    
Harga Jual 10.051,94          
Keuntungan 171,25  6,45    6,45   
             
Pedagang Luar Daerah   2.424,09       3,65 
harga beli 10.051,94          
biaya pemasaran            
peny. Kendaraan 4,86  018       
peny. Keranjang 1,16  0,04       
peny. timbangan 0,52  0,02       
telepon 13,30  0,50       
tenaga kerja 100,00  3,77       
transport 400,00  15,07       
retribusi 1,43  0,05       
Total biaya pemasaran 521,27  19,64  19,64    
             
Harga Jual 12.476,03          
Keuntungan 1.902,82  71,69    71,69   

Margin   2.654,24           
Sumber: Data primer yang diolah 2008 
Keterangan: 

π/c   : Share keuntungan dan biaya pemasaran 
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Saluan pemasaran I dalam pemasaran ayam petelur afkir terdapat dua 

pedagang perantara yaitu pedagang besar dan pedagang luar daerah. Ayam 

petelur afkir disalurkan oleh pedagang besar kepada pedagang luar daerah 

kemudian dijual kepada konsumej masing – masing. Biaya yang dileuarkan 

oleh pedagang besar tidak sebanyak yang dikeluarkan pedagang luar daerah, 

hal ini dikarenakan pedagang besar hanya sebagai perantara antara peternak 

dengan pedagang luar daerah. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada saluran pemasaran ke I harga jual 

produsen sebesar Rp 9.821,79 per kilogram sedangkan harga jual pedagang 

besar Rp. 10.051,94 per ekor sedangkan pada pedagang luar daerah sebesar 

Rp 12.476,03 perkilogram sehingga produsen memperoleh share harga 

sebesar 78,73 persen yang artinya bahwa setiap Rp.100 harga yang diterima 

oleh konsumen akhir, produsen memperoleh penerimaan sebesar Rp.78,73 

perkilogram. Total margin sebesar Rp. 2.654,24  (100 persen) dengan 

distribusi dari biaya pemasaran pada pedagang besar sebesar  Rp. 58,90  atau 

sebesar 4,53 persen, sedangkan pada pedagang luar daerah biaya pemasaran 

sebesar Rp. 521,27 atau 19,64 persen hal ini dikarenakan banyaknya biaya 

yang ditanggung oleh pedagang luar daerah dalam saluran ini. 

Share biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar 2,22 persen yang 

mengartikan bahwa setiap Rp.100 marketing margin, pedagang besar 

memberikan kontribusi biaya sebesar Rp.2,22 perkilogram. Sedangkan untuk 

pedagang luar daerah share biaya yang dikeluarkan sebesar 19,64 persen 
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yang mengartikan bahwa setiap Rp. 100 marketing margin, pedagang luar 

daerah memberikan kontribusi biaya sebesar Rp.19,64 perkilogram.  

Keuntungan dalam saluran I untuk pedagang besar Rp. 171,25 atau 6,45 

persen sedangkan untuk pedagang luar daerah sebesar 1.902,82 atau 71,69 

persen. Keuntungan ini diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan biaya – 

biaya pemasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Anindita (2003), 

keuntungan bersih mencerminkan pembayaran atas resiko, manajemen dan 

modal yang dimasukkan dalam memindahkan produk dari satu tingkat pasar 

ke pasar yang lain. Resiko dapat timbul karena pedagang mengirimkan ayam 

petelur afkir ke daerah, maka sesuai dengan jasa tersebut pedagang berhak 

mengambil keuntungan.  

Tingginya keuntungan yang diambil menyebabkan menyebabkan 

tingginya margin pemasaran yang diperhitungkan berdasarkan tingkat 

pengembaliannya kepada faktor produksi yang digunakan dalam pemasaran, 

seperti melakukan prosesing dan jasa pemasaran yang dibayarkan mulai dari 

tingkat produsen sampai ditingkat konsumen. Share keuntungan dan biaya 

yang dilakukan oleh pedagang besar sebesar 2,91 artinya setiap 

mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,00 perkilogram maka pedagang besar pada 

saluran pemasaran ke I  akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2,91 per 

kilogram. Share keuntungan dan biaya pada saluran pertama yang dilakukan 

oleh pedagang luar daerah sebesar 3,65 yang artinya bahwa setiap Rp. 1,00 

yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3,65 

perkilogramnya  
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2. Saluran Pemasaran II (Produsen       P. Luar daerah      Konsumen) 

Tabel 9, Hasil analisa saluran pemasaran II dalam pemasaran ayam petelur 
afkir  

 

Lembaga Pemasaran 
Nilai 

(Rp/kg) 
(%) 

Distribusi Share 
harga 
 (%) 

Share 
biaya 
 (%) 

Share 
keuntungan 

(%)  
π/c 
  (Rp/kg) (%) 

Peternak            
Harga jual 9.871,01    79,51      
             
             

Pedagang Luar Daerah   2.543,83 
   
100,00      3,88 

harga beli 9.871,01          
biaya pemasaran            
peny. Kendaraan 4,86  019       
peny. Keranjang 1,16  0,05       

peny. Timbangan 0,52  0,02       
Telepon 13,30  0,53       
tenaga kerja 100,00  4,00       
Transport 400,00  16,00       
Retribusi 1,43  0,06       
Total biaya pemasaran 521,27  20,49  20,49    
             
Harga Jual 12.414,84    100,00      

Keuntungan 2.022,56  79,51    79,51   

Margin   2.543,83           
 

Saluran pemasaran II dalam saluran ayam petelur afkir terdapat satu 

perantara yaitu pedagang luar daerah. Pedagang luar daerah langsung 

berhubungan dengan peternak untuk mendapatkan ayam petelur afkir. 

Pedagang luar daerah ini berfungsi menyalurkan ayam petelur afkir dari 

produsen ke konsumen didaerah masing - masing. Biaya yang dikeluarkan 

oleh pedagang luar daerah ini meliputi biaya pembelian ayam petelur afkir, 

tenaga kerja, telepon, transportasi. 
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Tabel 9 menunjukkan bahwa harga jual peternak sebesar Rp.9.871,01 

perkilogramnya sedangkan harga jual oleh pedagang luar daerah Rp. 

12.414,84 perkilogram sehingga peternak memperoleh share harga sebesar 

79,51 persen yang artinya bahwa setiap Rp.100 harga yang diterima oleh 

konsumen akhir, peternak memperoleh penerimaan sebesar Rp. 79,51 

perkilogram. Margin pemasaran sebesar Rp. 2.543,83 (100%), dengan 

distribusi dari biaya pemasaran sebesar Rp. 521,27 atau 20,49 persen dan 

keuntungan sebesar Rp. 2.022,56  atau sebesar 79,51  persen.  

Saluran pemasaran ke II ini margin pemasaran lebih kecil walaupun 

dengan lembaga yang hampir sama, hal ini dikarenakan terdapat 1 lembaga 

perantara yaitu pedagang luar daerah saja, sedangkan pada saluran pemasaran 

ke I margin pemasaran lebih besar dikarenakan terdapat dua lembaga 

pemasaran yang menyebabkan banyaknya biaya pemasaran yang 

dikeluarkan, sesuai dengan pendapat Djajapermana (1971), pemakaian 

saluran yang terlalu banyak akan mengakibatkan jalur pemasaran yang 

panjang sehingga akan menimbulkan biaya yang lebih besar. 

 Share biaya yang dikeluarkan oleh pedagang luar daerah 20,49 persen 

yang mengartikan bahwa setiap Rp.100 marketing margin, pedagang luar 

daerah memberikan kontribusi biaya sebesar Rp.20,49. Share keuntungan dan 

biaya sebesar 3,88 artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,00 

perkilogram maka pedagang pengecer pada saluran pemasaran ke II ini  akan 

mendapat keuntungan sebesar Rp. 3,88 per kilogram. 
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3. Saluran Pemasaran III (Produsen       P. Pengecer         Konsumen) 

Tabel 10, Hasil analisa saluran pemasaran III dalam pemasaran ayam 
petelur afkir  

 

Lembaga Pemasaran 
Nilai 

(Rp/kg) 
Distribusi Share 

harga 
(%) 

Share 
biaya 
(%) 

Share 
keuntungan 

(%) 
π/c  

(Rp/kg) (%) 

Peternak            
Harga jual 9.460,46    86,27      
             

Pedagang Pengecer   
    
1.505,83  

   
100,00      4,53 

harga beli 9.460,46          
biaya pemasaran            
peny. Kendaraan 15,43  1,02       
peny. Keranjang 1,16  0,08       

Telepon 11,11  0,74       
tenaga kerja 111,11  7,38       

Transport 133,34  8,85       
Total biaya pemasaran 272,15  18,07  18,07    
             
Harga Jual 10.966,29    100,00      
Keuntungan 1.233,68  81,93    81,93   

Margin   1.505,83            
 

Saluran pemasaran III dalam saluran ayam petelur afkir terdapat 1 

perantara yaitu pedagang pengecer. Pedagang pengecer berfungsi 

menyalurkan ayam petelur afkir dari produsen ke konsumen. Biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang pengecer ini meliputi biaya pembelian ayam 

petelur afkir, tenaga kerja, telepon, transportasi. 

Tabel. 10 menunjukkan bahwa harga jual peternak sebesar Rp.9.460,46 

perkilogramnya sedangkan harga jual oleh pengecer sebesar Rp. 10.966,29 

sehingga peternak memperoleh share harga sebesar 86,27 persen yang 

artinya bahwa setiap Rp.100 harga yang diterima oleh konsumen akhir, 

peternak memperoleh penerimaan sebesar Rp. 86,27. total margin pemasaran 
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sebesar Rp. 1.500 (100%), dengan distribusi dari biaya pemasaran sebesar 

Rp. 272,15 atau 18,07 persen dan keuntungan sebesar Rp. 1.233,68 atau 

sebesar 81,93 persen. Keuntungan ini diperoleh dari selish harga antara 

konsumen dan produsen serta dikurangi dengan biaya pemasaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Anindita (2003), keuntungan bersih mencerminkan 

pembayaran atas resiko, manajemen dan modal yang dimasukkan dalam 

memindahkan produk dari satu tingkat pasar ke pasar yang lain.  

Share biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer 18,07 persen 

yang mengartikan bahwa setiap Rp.100 marketing margin, pedagang 

pengecer memberikan kontribusi biaya sebesar Rp.18,07. Share keuntungan 

dan biaya sebesar 4,53 artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,00 

perkilogram maka pedagang pengecer pada saluran pemasaran ke III ini  akan 

mendapat keuntungan sebesar Rp. 4,53 per kilogram. 

 
4. Saluran Pemasaran IV (Produsen        Konsumen) 

Pada saluran pemasarasn ke IV terjadi pemasaran langsung 

kekonsumen dimana produsen langsung bertemu dengan konsumen ayam 

petelur afkir. Pada saluran ini didapatkan jumlah pembelian yang dilakukan 

sebesar 258.50 kg dengan harga Rp. 11,290.14 per kilogram. Margin 

pemasaran dalam saluran ini tidak ada atau sama dengan nol dikarenakan 

tidak ada lembaga perantara yang terlibat. Harga yang diberikan tidak sama 

dengan harga yang diberikan kepada para pedagang perantara, hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga hubungan dengan para pedagang perantara 



 52 

khususnya pedagang pengecer yang sewilayah dengan produsen atau 

wilayah Malang. 

 

5. Saluran Pemasaran V Ayam Culling 

Tabel 11, Hasil analisa saluran pemasaran III dalam pemasaran ayam 
petelur afkir  

 

Lembaga Pemasaran 
Nilai 

(Rp/kg) 
Distribusi Share 

harga 
% 

Share 
biaya 

% 

Share 
keuntungan 

% 
π/c 

(Rp/kg) (%) 

Peternak            
Harga jual 11.505,50    73,40      
             

Pedagang Pengecer   
  
4.169,74  

     
100,00      14,32 

harga beli 11.505,50          
biaya pemasaran            
peny. Kendaraan 15,43  0,37       
peny. Keranjang 1,16  0,03       

Telepon 11,11  0,27       
tenaga kerja 111,11  2,66       

Transport 133,34  3,20       
Total biaya pemasaran 272,15  6,53  6,53    
             
Harga Jual 15.675,24    100,00      
Keuntungan 3.897,59  93,47    93,47   

Margin   
  
4.169,74            

 
Saluran pemasaran V dalam saluran ayam culling terdapat satu 

perantara yaitu pedagang pengecer. Pedagang pengecer berfungsi 

menyalurkan ayam culling dari produsen ke konsumen. Biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang pengecer meliputi biaya pembelian ayam 

culling, tenaga kerja, telepon, transportasi. 
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Tabel 11 menunjukkan bahwa harga jual peternak sebesar 

Rp.11.505,50  perekor sedangkan harga jual oleh pengecer sebesar Rp. 

15.675,24 perekor sehingga peternak memperoleh share harga sebesar 

73,40 persen yang artinya bahwa setiap Rp.100 harga yang diterima oleh 

konsumen akhir, peternak memperoleh penerimaan sebesar Rp.73,40. 

Total margin pemasaran sebesar Rp. 4.169,74 (100%), dengan distribusi 

dari biaya pemasaran sebesar Rp. 272,15 atau 6,53 persen dan keuntungan 

sebesar Rp. 3.897,59 atau sebesar 93,47 persen. Keuntungan ini diperoleh 

dari selisih harga antara konsumen dan produsen serta dikurangi dengan 

biaya pemasaran.  

Share biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer 6,53 persen 

yang mengartikan bahwa setiap Rp.100 marketing margin, pedagang 

pengecer memberikan kontribusi biaya sebesar Rp.6,53. Share keuntungan 

dan biaya sebesar 14,32 artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp. 

1,00 perkilogram maka pedagang pengecer pada saluran pemasaran ke V 

ini  akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 14,32 per kilogram. 

 
6. Saluran Pemasaran VI Ayam Culling 

Pada saluran pemasarasn ke VI terjadi pemasaran langsung 

kekonsumen dimana produsen langsung bertemu dengan konsumen ayam 

culling. Pada saluran ini didapatkan jumlah pembelian yang dilakukan 

sebesar 20 ekor dengan harga Rp. 10.000,00 perekor. Margin pemasaran 

dalam saluran ini tidak ada atau sama dengan nol dikarenakan tidak ada 

lembaga perantara yang terlibat. Harga yang diberikan tidak sama dengan 
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harga yang diberikan dengan para pedagang perantara, hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga hubungan dengan para pedagang perantara 

khususnya pedagang pengecer yang sewilayah dengan produsen atau 

wilayah Malang. 

Tabel 8,9,10 dan 11 menunjukkan biaya pemasaran, keuntungan, 

margin pemasaran, farmer’s share, dan share keuntungan pada masing-

masing saluran pemasaran yang terlibat pada pemasaran ayam petelur afkir, 

dimana besar nilainya akan berbeda disetiap lembaga pemasaran yang 

terlibat. Tinggi rendahnya biaya, margin dan keuntungan pemasaran 

mempengaruhi kelayakan dari saluran pemasaran tersebut. Farmer’s share 

merupakan bagian harga yang diterima oleh peternak terhadap harga yang 

diterima oleh lembaga – lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

ayam petelur afkir. Share harga yang diterima peternak pada saluran 

pemasaran I, II, III, IV, V dan VI secara berurutan adalah 78,73 %, 79,51%, 

86,27%, 100%, 73,40%, 100% sehingga ke empat saluran pemasaran ayam 

petelur afkir dan 2 ayam culling yang ada jika dilihat dari farmer’s share 

layak dijalankan karena sesuai dengan pendapat Kohl dan Downey dalam 

Nurhayati (2000) bahwa, harga yang diterima petani produsen dikatakan 

efisien apabila harga jual petani produsen > 40 % dari harga ditingkat 

konsumen. Saluran pemasaran ke IV dan VI farmer’s share nya didapatkan 

100%, hal ini dikarenakan pada saluran pemasaran IV dan VI menggunakan 

pemasaran langsung sehingga tidak melibatkan pedagang perantara. 



 55 

Berdasarkan share harga yang diterima peternak pada saluran I, II, III 

dan IV. Saluran paling baik terdapat pada saluran III yang mana pada saluran 

tersebut share harga sebesar 86,27 % yang menunjukkan margin pemasaran 

lebih kecil serta biaya – biaya yang dikeluarkan lebih kecil, sehingga harga 

yang diterima konsumen akan lebih rendah. Share harga 86,27 % menunjukan 

bahwa Rp. 100,00 harga yang dibayar oleh konsumen, produsen memperoleh 

pendapatan sebesar Rp. 86,27 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data pemasaran ayam 

petelur afkir, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lembaga yang terlibat dalam pemasaran ayam petelur afkir adalah 

produsen, Pedagang besar, Pedagang luar daerah, Pedagang pengecer, 

konsumen. 

2. Saluran pemasaran ayam petelur afkir ini menggunakan 4 saluran yaitu: 

I.    Produsen          pedagang besar  pedagang luar daerah 

konsumen  

II    Produsen          pedagang luar daerah          konsumen  

III   Produsen            pedagang pengecer            konsumen  

IV   Produsen          konsumen 

Sedangkan pada ayam Culling terdapat 2 saluran yaitu: 

V. Produsen            pedagang pengecer            konsumen  

VI.  Produsen          konsumen 

3. a.  Saluran Pemasaran I. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh 

pedagang besar sebesar Rp. 58,90 /kg dan memperoleh keuntungan 

sebesar Rp. 171,25 /kg, pedagang luar daerah mengeluarkan biaya 

pemasaran sebesar Rp. 521,27 /kg dan memperoleh keuntungan 

sebesar Rp. 1.902,82 /kg. Margin pemasaran setiap kilogramnya 

sebesar Rp. 2.654,24. farmer’s share 78,73 %, sedangkan Share 
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keuntungan dan biaya pada saluran I sebesar 2,91 % untuk pedagang 

besar, 3,65 % untuk pedagang luar daerah. 

b. saluran ke II memerlukan biaya Rp. 521,27 /kg dan memperoleh 

keuntungan sebesar Rp. 2.022,56 /kg. Margin pemasaran setiap 

kilogramnya sebesar Rp. 2.543,83. farmer’s share 79,51%, sedangkan 

Share keuntungan dan biaya sebesar 3,88 %. 

c. Saluran pemasaran III. pedagang pengecer membutuhkan biaya 

pemasaran sebesar Rp. 272,15 /kg dan memperoleh keuntungan 

sebesar 1.505,83 /kg. Margin pemasaran setiap kilogramnya sebesar 

Rp. 1.505,83. farmer’s share 86,27%, sedangkan Share keuntungan 

dan biaya sebesar 4,53 %. 

d. Saluran pemasaran IV dan VI ayam culling. Dikarenakan pemasaran 

langsung maka hanya didapatkan Farmer’s share 100 %. 

e. Saluran pemasaran V ayam Culling. pedagang pengecer membutuhkan 

biaya pemasaran sebesar Rp. 272,15 /ekor dan  memperoleh 

keuntungan sebesar 3.897,59 /ekor. Margin pemasaran setiap ekor 

sebesar Rp. 4.169,74. farmer’s share 73,40 %, sedangkan Share 

keuntungan dan biaya sebesar 14,32 %. 

Saluran pemasaran yang paling efisien ditinjau dari produsen dan 

konsumen terdapat pada saluran ke III karena pada saluran ini memiliki 

margin pemasaran yang rendah yaitu sebesar Rp. 1.505,83 perkilogramnya 

dan farmer’s share yang paling tinggi sebesar 86,27%, yang artinya bahwa 
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setiap Rp. 100,00 yang dibayarkan oleh konsumen, produsen memperoleh 

pendapatan sebesar Rp. 86,27. 

 

5.2 Saran 

berdasarkan hasil penelitian disarankan: 

1. Pedagang besar tetap menjaga hubungan baik dengan pedagang luar 

daerah, agar pedagang luar daerah tidak langsung ke produsen. 

2. Produsen harus selektif dalam penjualan ayam petelur afkir karena 

semakin lama dipelihara, biaya yang dibutuhkan semakin banyak. 
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LAMPIRAN 1. Data responden yang terlibat dalam pemasaran ayam petelur afkir pada 
peternakan “H. Nur Huda” dalam satu tahun. 

No Nama Pedagang Lembaga Pemasaran Daerah Pemasaran 
1. Pak. Nur  Pedagang pengecer Malang 
2. Pak. Misnari Pedagang pengecer Malang 
3. Pak. Aziz Pedagang pengecer Malang 
4. Pak. Yasin Pedagang pengecer Malang 
5. Pak. Kholil Pedagang pengecer Malang 
6. Pak. Sulaiman Pedagang pengecer Malang 
7. Pak. Kasim Pedagang pengecer Malang 
8. Pak. Hermawan Pedagang besar Surabaya 
9. Bu. Mina Pedagang besar Surabaya 
10. Pak. Purwanto Pedagang besar Surabaya 
11. Pak. Candra Pedagang Luar daerah Sidoarjo, Surabaya 
12. Pak. Kardi Pedagang Luar daerah Surabaya 
13 Bu. Han Pedagang Luar daerah Surabaya 
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LAMPIRAN 2,  Pemasaran ayam petelur afkir pada  saluran  1 
 

Pedagang. 
penjualan  Ayam Afkir I Penjualan  Ayam Afkir II Penjualan  Ayam Afkir III 

Penyu 
sutan Jumlah Harga Jumlah Jumlah Harga Jumlah Jumlah Harga Jumlah 

  (Kg) (Rp/Kg) (Rp) (Kg) (Rp/Kg) (Rp) (Kg) (Rp/Kg) (Rp) 
8 2,133.50  10,533.29  22,472,774.22  2,133.50  10,783.22  23,005,999.87  2,065.01  13,075.46  27,001,016.46  3.21  
9 4,965.00  10,042.46  49,860,813.90  4,965.00  10,225.80  50,771,097.00    4,823.50  12,706.70  61,290,735.68  2.85  
10 5,499.10   9,346.50  51,397,338.15   5,499.10  9,611.25  52,853,224.88  5,336.88  12,035.62  64,232,618.14  2.95  
JUMLAH 12,597.60    123,730,926.27  12,597.60    126,630,321.75  12,225.39    152,524,370.28    
RATA-
RATA  4,199.20   9,821.79   41,243,642.09    4,199.20  10,051.94      4,075.13  12,476.03  50,841,456.76  3.00  

  
Keterangan: 
Penjualan ayam afkir I : Penjualan yang dilakukan oleh peternak 
Penjualan ayam afkir II : Penjualan yang dilakukan oleh pedagang besar 
Penjualan ayam afkir III : Penjualan yang dilakukan oleh pedagang luar daerah 
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LAMPIRAN 3, Pemasaran ayam petelur afkir pada  saluran  II 
 

 
Pedagang. 

 

penjualan Ayam Afkir I Penjualan Ayam Afkir II Penyu 
Sutan 
(%) 

Jumlah 
(Kg) 

Harga 
(Rp/Kg) 

Jumlah 
(Rp) 

Jumlah 
(Kg) 

Harga 
(Rp/Kg) 

Jumlah 
(Rp) 

11  1,407.50  9,773.82  13,756,651.65  1,362.04  12,469.48  16,983,902.48  3.33 
12 8,577.50  9,464.74   81,183,807.35  8,307.31  12,265.78  101,895,621.52  3.15 
13 2,109.00  10,374.47  21,879,757.23  2,035.40  12,986.64  26,432,953.81  3.49 
JUMLAH 12,094.00    116,820,216.23  11,704.74    145,312,477.81    
RATA-
RATA 4,031.33  9,871.01  38,940,072.08  3,901.58  12,414.84    3.32 

 
Keterangan : 
Penjualan Ayam Afkir I : penjualan yang dilakukan oleh produsen 
Penjualan Ayam Afkir II  : penjualan yang dilakukan oleh pedagang luar daerah 
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LAMPIRAN 4, Pemasaran ayam petelur afkir pada  saluran  III  
 

  
Pedagang. 
  

Penjualan Ayam Afkir I Penjualan ayam afkir II 
Jumlah 
(Kg) 

Harga 
(Rp/Kg) 

Jumlah 
(Rp) 

Jumlah 
(Kg) 

Harga 
(Rp/Kg) 

Jumlah 
(Rp) 

1  686.00  9,529.15  6,536,996.90  686.00  11,312.69  7,760,505.34  
2 10,281.00  9,051.61  93,059,602.41  10,281.00  10,541.48  108,376,955.88  
3   2,971.00  10,479.91  31,135,812.61  2,971.00  11,979.35  35,590,648.85  
4   155.50  8,000.00  1,244,000.00    155.50  9,600.00  1,492,800.00  
5   1,322.00  10,654.99  14,085,896.78  1,322.00  12,123.59  16,027,385.98  
7   201.00  8,343.28  1,676,999.28    201.00  9,984.26  2,006,836.26  
JUMLAH 15,616.50     147,739,307.98  15,616.50    171,255,132.31  
Rata -rata 2,602.75  9,460.46    2,602.75  10,966.29    

 
 
Keterangan : 
Penjualan Ayam Afkir I : penjualan yang dilakukan oleh produsen 
Penjualan Ayam Afkir II  : penjualan yang dilakukan oleh pedagang pengecer
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LAMPIRAN 5, Pemasaran ayam petelur afkir pada  saluran  IV dan VI (Culling) 

Tanggal. 
 
 

penjualan ayam Afkir Penjualan ayam Culling 
jumlah 
(kg) 

harga 
(Rp/kg) 

jumlah 
(Rp) 

julah 
(ekor) 

harga 
(Rp/ekor) 

jumlah 
(Rp) 

16-Aug-07 69.00  11,000.00   759,000.00                           -   
15-Nov-07   41.50   9,000.00    373,500.00        20.00  10,000.00     200,000.00  
26-Apr-08   120.00  12,200.00   1,464,000.00                           -   

  19 Mey 08        28.00  11,500.00     322,000.00                           -   
 JUMLAH      258.50   2,918,500.00        

 

Keterangan : 
Penjualan Ayam Afkir  : penjualan yang dilakukan oleh produsen 
Penjualan Ayam Culling  : penjualan yang dilakukan oleh produsen
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LAMPIRAN 6. Pemasaran ayam Culling pada saluran V 

  
 Pedagang 
  

Penjualan  Ayam Culling I Penjualan Ayam Culling II 
Jumlah 
(Ekor) 

Harga 
(Rp/ekor) 

Jumlah 
(Rp) 

Jumlah 
(Ekor) 

Harga 
(Rp/ekor) 

Jumlah 
(Rp) 

1 113  11,000.00  1,243,000.00  113 15,000.00  1,695,000.00  
2 321   12,462.34  4,000,411.14  321 16,563.52  5,316,889.92  
3 133   10,944.00  1,455,552.00  133 15,200.00  2,021,600.00  
5 488   10,901.64  5,320,000.32  488 15,100.25  7,368,922.00  
6 120   12,500.00  1,500,000.00  120 16,800.00  2,016,000.00  
Jumlah 1175   13,518,963.46  1175   18,418,411.92  
Rata-rata 235   11,505.50    235 15,675.24    

 

Keterangan : 
Penjualan Ayam Culling I : penjualan yang dilakukan oleh produsen 
Penjualan Ayam Culling II  : penjualan yang dilakukan oleh pedagang pengecer
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Perhitungan: 

1. Biaya Telepon (Rp/kg) =
����� ����	
�  �	

������ �

������� ��������� ���� ���
������

 

2. Biaya transport (Rp/kg) = 
����� �����	
�� �	

������ �

��������� 	�������� ���� ���
������

 

3. Penyusutan per kg           =  
	��������� 	�� �����

��������� 	�������� ���� 	��  �����
 

Misal: 

Pedagang Pengecer 

1. Penyusutan kendaraan: 

Penyusutan pertahun =  
����� ���������� �����

���� �����
 

    =  
	.��.���.����	.�.���.���  

��
 

    = Rp. 1.000.000 

Penyusutan perbulan = 
���������� 	�������

� 
 

    = 
	.�.���.���

� 
 

    = Rp. 83.333 

Penyusutan perkg = 
���������� �����

��������� 	�������� ���� 	������� ���
�������

 

    = 
	.!"."""

�.#��
 

    = Rp. 15.43 
 
 

2. Penyusutan keranjang: 

Penyusutan pertahun =  
����� ���������� �����

���� �����
 

    =  
	.$�.����	.�  

�
 

    = Rp. 75.000 

Penyusutan perbulan = 
���������� 	�������

� 
 

    = 
	.$�.���

� 
 

    = Rp.6.250 
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Penyusutan perkg  = 
���������� �����

��������� 	�������� ���� 	������� ���
�������

 

    = 
	.%. �� 

�.#��
 

    = Rp. 1.16 
 

3. Biaya telepon (Rp/kg) = 
	.%�.���

�.#��
 

= Rp. 11.11 

4. Biaya tenaga kerja(Rp/kg)= 
	.%��.���

�.#��
 

= Rp. 111.11 
 

5. Transport (Rp/kg) = 
	.$ �.���

�.#��
 

= 133.34 
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LAMPIRAN 7. Perhitungan margin pemasaran, share harga, share biaya, share keuntungan 
dan share keuntungan dan biaya. 

Misal pada saluran III. 

1.  Margin pemasaran = harga ditingkat konsumen – harga ditingkat produsen 
 = Rp. 10.966,29 – 9.460,46 
 = Rp. 1.505.83  
 

2. Share harga yang diterima peternak (Farmer’s share) 

Spf = 
Pr

Pf
  x 100 % 

Keterangan: 
Spf =  Efisiensi pemasaran (%) 
Pf  =  Harga ditingkat Produsen (Rp/kg) 
Pr  =  Harga ditingkat konsumen(Rp/kg) 
 

Spf = 
&.#%�,#%

��.&%%, &
  x 100 % 

Spf = 86,27 % 

 

3. Share keuntungan 

Ski =
(	�

�)* ��+�
x 100% 

Keterangan: 
Ski = Share Keuntungan lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Kpi = Keuntungan lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
(Pr - Pf) = Margin pemasaran 
 

Ski = 
�. "",%!

�.���,!"
  x 100 % 

Ski = 81,93 % 
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4. Share biaya pemasaran  

Sbi =  
,	�

�)* ��+�
x 100% 

Keterangan: 

Sbi = Share biaya pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Bpi = biaya pemasaran ke – i (Rp/kg) 
(Pr - Pf) = Margin pemasaran 
 

Sbi = 
 $ ,��

�.���,!"
  x 100 % 

Sbi = 18,07 % 

 
5. Share keuntungan dan biaya 

 

Skbi = 
-��

-��
 

Keterangan: 
Ski = Share Keuntungan lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Kbi = Share biaya lembaga pemasaran ke – i (Rp/kg) 
Skbi = Share keuntungan dan biaya lembaga pemasaran ke - i (Rp/kg) 

 

Skbi = 
!�,&" %

�!,�$ %
  

Skbi = 4,53 
 

6. Prosentase penyusutan kendaraan 

 Penyusutan kendaraan  = 
����� ����.  ���/�����

������ 	��������
 0 100%    

 Penyusutan kendaraan  = 
��,#"

�.���,!"
 0 100% 

 Penyusutan kendaraan  = 1,02 % 
 

7. Prosentase biaya pemasaran  

 Total biaya pemasaran = 
����� �
��� ����� 	��������

������ 	��������
 0 100%    

 Total biaya pemasaran = 
 $ ,��

�.���,!"
 0 100% 

 Total biaya pemasaran = 18,07 % 
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