
ANALISA KINERJA PEMASARAN KELINCI PADA USAHA 
PETERNAKAN KELINCI MILIK BAPAK AHMAD 

 KOTA BATU 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Oleh : 

Maskuri 
0510530018  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2012 

 



ANALISA KINERJA PEMASARAN KELINCI PADA USAHA 
PETERNAKAN KELINCI MILIK BAPAK AHMAD 

 KOTA BATU 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Oleh : 

Maskuri 
0510530018  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI SOSIAL EKONOMI 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2012 



ANALISA KINERJA PEMASARAN KELINCI PADA USAHA 
PETERNAKAN KELINCI MILIK BAPAK AHMAD 

 KOTA BATU 
 
 
 

SKRIPSI 
 

Oleh : 
 

Maskuri 
0510530018  

 
 

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 
Pada Hari/Tanggal :   

 
 

Menyetujui 
Susunan Tim Penguji 

 
Pembimbing Utama,                Anggota Tim Penguji, 
 
 
 
 
Dr. Ir. Bambang Ali Nugroho, MS.DAA   Ir. MB Hariyono, MS    
Tanggal……………………                Tanggal……………... 
 
 
Pembimbing Pendamping, 
 
 
 
 
Ir. Suprih Bambang S, MS  
Tanggal ………………. 

 
Mengetahui: 

Universitas Brawijaya 
Dekan Fakultas Peternakan 

 
             
          

  Prof. Dr. Ir. Kusmartono 
 Tanggal………….



 i

RIWAYAT HIDUP 
 

 Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 27 Januari 1984 sebagai putra 

kesepuluh dari sepuluh bersaudara pasangan Bapak Nawawi(Alm) dan Ibu 

Juarah(Alm). Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 1998 di MI 

Mafatihul Huda Madiredo Pujon malang, tahun 2001 penulis lulus jenjang 

pendidikan SLTP di SLTP islam 2 pujon malang. Pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan ke MAN Kandangan Kediri kemudian pindah ke MA Salafiyah 

syafi”iyah seblak Jombang kemudian kelas 2 nya pindah ke MA Alhidayah 

Donowarih Karang Ploso Malang Jawa Timur sampai lulus pada tahun 2004. Pada 

tahun 2005 penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 pada Program Studi Sosial 

Ekonomi Peternakan. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya melalui  

program Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. 

 
 

  

 



 ii

KATA PENGANTAR 

 
 Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul Analisa Kinerja Pemasaran Kelinci Pada Usaha Peternakan Kelinci Milik 

Bapak Ahmad Kota Batu. 
 Penulis menyampaikan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Sembah baktiku selalu untuk Ibu dan Bapak, kakak-kakaku dan saudara-

saudaraku yang selalu memberi dukungan, doa, motivasi, semangat, dan kasih 

sayang tiada henti. 

2. Bapak. Dr. Ir. Bambang Ali Nugroho.MS.DAA selaku dosen Pembimbing 

Utama dan Bapak Ir. Suprih Bambang S, MS. selaku dosen Pembimbing 

Pendamping yang penuh kesabaran telah membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

3. Bapak Ir. MB Hariyono, MS. selaku penguji. 

4. Teman-teman Sosial Ekonomi Peternakan atas dukungan dan saran-sarannya. 

5. Semua pihak yang telah membantu sejak dimulainya skripsi sehingga 

terselesaikannya laporan ini. 

 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi semua pembaca.  

 

Malang,  

 
 
 
  Penulis 
 

 

 
  



 iii

THE MARKETING ANALYST OF RABBIT FARM AT Mr. AHMAD, 
BATU CITY 

 
ABSTRACT 

 
 This research has been carried out at Mr. Ahmad on  Rabbit farm at Batu 
City, from 1th of April until 2th May 2011. This research goal is to the marketing 
analyst at Mr. Ahmad on  at Batu City Rabbit farm from look at structure, conduct 
and market performance. The usefulness of this research is as information and 
consideration for at Mr. Ahmad on  at Batu City Rabbit farm for know mount 
efficient marketing of rabbit products and student to add information and skilled 
will be able to create innovation and also can improve knowledge about marketing 
and also upon which information to continue research. 
 The methods that used in research were interview and observation. Known 
twice file in the primery file at interview and observation. And secondary file at 
institute or company farm of the research. 
 The transfer of rabbit products of consumer pass (institute marketing) have 
five retail (A, B, C, D and E). Retail (A, B, C, D and E) of sell rabbit products 
with a stiff while price buy from products relative stabilized, so marketing margin 
of seen big. The channel marketing at structure, conduct and market performance 
(S-C-P) to know channel marketing rabbit products not efficient, because the 
factor at totally retail and consumer not much, of market consentration, low output 
to input ratio, less quality and stock products, high price to consumer, less sell 
volume, not technology and no cash promotion. 
 The factor causing not efficient and factor causing efficient of channel 
marketing performance better be attention in marketing of this rabbit farm, 
besides to improve knowledge about marketing also can countinuity farm in the 
future of period to found the rabbit farm, because rabbit products a good prospect 
with a certain observation. 
  
Keywords:  The marketing analyst 

 Structure, Conduct and Market performance 
  Retail 
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ANALISA KINERJA PEMASARAN KELINCI PADA USAHA 
PETERNAKAN KELINCI MILIK BAPAK AHMAD  KOTA BATU 

 
RINGKASAN 

 
Penelitian ini dilakukan di Peternakan Kelinci milik Bapak Ahmad, Kota 

Batu pada bulan 1 Mei sampai 2 Juni 2011. penentuan lokasi dilakukan dengan 
sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa tempat ini merupakan salah satu 
sentral produksi kelinci hias yang mampu berkembang dan mempunyai recording 
yang relatif lengkap. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja jalur pemasaran 
ternak kelinci di Peternakan Kelinci milik Bapak Ahmad  Kota Batu dilihat dari 
pendekatan struktur, perilaku dan penampilan pasar. 
 Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan 
informasi bagi usaha di Peternakan Kelinci  milik Bapak Ahmad Kota Batu untuk 
mengetahui tingkat efisiensi pemasaran ternak kelinci hias. Dan bagi mahasiswa 
untuk menambah informasi dan keterampilan maka akan dapat menciptakan suatu 
inovasi serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran serta sebagai 
bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 
observasi. Terdapat dua sumber data yaitu data primer yang bersumber dari 
wawancara dan observasi serta data sekunder yang merupakan data yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu melalui perantara(diperolah dan 
dicatat oleh pihak lain) misalnya: laporan laba/rugi, jumlah pelanggan tetap, 
jumlah karyawan dan sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian. 
. Perpindahan produk kelinci hias dalam saluran pemasaran melewati satu 
lembaga pemasaran yaitu pedagang pengecer yang terdiri dari 5 pedagang 
pengencer (A,B,C,D dan E) yang terlibat dalam pemasaran produk kelinci hias 
dari produsen ke konsumen. Pedagang pengecer (A,B,C,D dan E) menjual produk 
kelinci hias ke konsumen dengan harga yang tinggi pada saat musim liburan dan 
kemarau, sedangkan harga beli dari produsen relatif murah, sehingga margin 
pemasaran besar.Kinerja jalur pemasaran menggunakan pendekatan struktur, 
prilaku dan penampilan pasar (S-C-P) menunjukkan masih belum efisien jalur 
pemasaran produk kelinci hias karena beberapa faktor antara lain jumlah 
pedagang dan konsumen yang terbatas, terjadi konsentrasi pasar, kurangnya 
penentuan kualitas dan ketersediaan produk, tingginya tingkat harga untuk pasar 
konsumen umum, rendahnya volume penjualan, penggunaan teknologi tidak ada 
dan tidak tersedianya dana promosi. 
 Sebaiknya produsen atau peternak mengontrol harga jual di tingkat 
lembaga pemasaran yaitu pengecer, karena diperoleh margin tinggi disebabkan 
oleh pengecer yang menjual produk kelinci hias dengan harga tinggi ke konsumen 
sehingga konsumen sedikit untuk membeli kelinci hias. 
 Faktor yang menyebabkan belum efisien dan faktor yang menyebabkan 
efisiennya kinerja jalur pemasaran sebaiknya diperhatikan dalam pemasaran 
kelinci hias ini, selain untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran juga 
dapat menjaga kelangsungan usaha dimasa mendatang, apabila berkeinginan 
untuk mendirikan usaha peternakan kelinci, karena produk kelinci hias masih 
memiliki prospek yang cukup besar apabila diamati secara cermat dan tepat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Tujuan utama pengembangan peternakan sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani asal ternak, melalui produk-produknya seperti daging, 

susu, telur. Sebagai tindak lanjut dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani 

sudah mulai dikembangkan aneka ternak sebagai salah satu alternatifnya. Aneka 

ternak yang telah dikembangkan diantaranya ternak kelinci. 

Ternak kelinci adalah salah satu komoditas peternakan yang dapat 

menghasilkan daging berkualitas tinggi dengan kandungan protein hewani yang 

tinggi pula. Di samping sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, 

ternak kelinci merupakan ternak multi guna. Ternak kelinci dipakai sebagai bahan 

atau obyek penelitian untuk perkembangan dunia kedokteran dan farmasi. Kelinci 

juga dipelihara sebagai hewan hias atau kesenangan karena bentuk tubuhnya yang 

lucu dan juga warna bulu yang beraneka ragam macamnya. Keuntungan berternak 

kelinci adalah: 

1. Pemeliharaan dan perawatanya mudah. 

2. Tidak membutuhkan lahan yang luas. 

3. Biaya produksi relatif murah sehingga tidak membutuhkan modal besar. 

4. Ketersediaan pakan yang melimpah, karena mampu memanfaatkan pakan 

dari sisa dapur dan hasil sampingan produk pertanian. 

5. Termasuk ternak yang prolific, yaitu ternak yang mampu beranak banyak 

per kelahiran. 



 8

Pengembangan ternak kelinci mendapat sambutan positif dari berbagai 

kalangan masyarakat maupun  pejabat pemerintah, baik sebagai hobi maupun 

dalam mengatasi pemenuhan gizi. Ternak kelinci bersifat prolifik dan jarak 

beranak yang pendek sehingga mampu menghasilkan jumlah anak yang cukup 

tinggi pada satuan pendapatan peternak. Disamping itu ternak kelinci adalah usaha 

yang paling efektif dibandingkan dengan ternak lain, karena dengan biaya 

produksi yang relatif rendah. 

Usaha Peternakan milik Bapak Ahmad merupakan usaha budidaya yang 

bergerak di bidang peternakan kelinci yaitu pengembangbiakan pada kelinci, 

dimana produk yang dihasilkan adalah kelinci hias yang memilki bulu halus serta 

terjamin akan kualitas dan kesehatannya. Lokasi usaha ternak ini bertempat di 

Kelurahan Ngaglek Kota Batu. Alasan pemilihan peternakan kelinci hias 

dikarenakan harga jual kelinci hias jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelinci 

daging, sedangkan untuk biaya produksi antar keduanya tidak jauh berbeda.  

Untuk program jangka panjang bisnis usaha ternak ini akan diperbanyak 

dengan memperluas objek peternakan kelinci dengan cara memperbanyak jenis 

kelinci. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari induk spesies kelinci hias baru 

atau melakukan penyilangan antar jenis kelinci hias yang sudah ada. Sedangkan 

bidikan  utama pangsa pasar penjualan hasil peternakan kelinci hias ini adalah 

para penjual hewan peliharaan yang berada di daerah luar kawasan Malang raya. 

Dalam bisnis peternakan kelinci hias, persaingan pasar masih relatif kecil, karena 

permintaan pasar dari luar kawasan Malang Raya ke beberapa distributor kelinci 
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hias masih relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil peternakan yang 

ada di Kawasan Malang Raya.  

Ruang lingkup budidaya kelinci ini meliputi pakan, pembibitan ternak, 

pengembangbiakan,serta pemasaran kelinci maupun produksi bahan mentah dan 

penyediaan bahan pupuk organik. Alat dan bahan yang diperlukan dalam usaha 

ternak kelinci hias ini antara lain: Kandang, tempat minum, tempat makan, induk 

kelinci, pakan ternak (berupa sayur-sayuran, rerumputan, dan konsentrat).  

Proses peternakan yang di lakukan melalui beberapa tahap, yaitu:  

1. Tahap Penyediaan Sarana: meliputi persiapan kandang dan tempat pakan 

dan minum bagi ternak. 

2. Tahap Pembibitan: mulai dari pemilihan bibit, perawatan ternak, 

perkawinan sampai waktu kelahiran ternak. 

3. Tahap Pemeliharaan: mencakup sanitasi, pengontrolan penyakit, 

pemberian pakan, dan pemeliharaan kandang. 

4. Tahap pemasaran merupakan suatu sistem total dari kegiatan usaha yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang atau jasayang dapat memuaskan pelanggan. 

Segmentasi pasar yang akan di raih untuk penjualan kelinci pada 

peternakan ini adalah daerah perkotaan khususnya luar kawasan kota Malang. 

Sedangkan target pasar yang akan di ambil adalah masyarakat ekonomi kelas 

menengah ke atas dan para pedagang hewan peliharaan. Strategi pemasaran yang 

diterapkan adalah dengan memperkenalkan hasil ternak ke tempat-tempat wisata 
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yang ada di kota Malang dan mencari target pasar di luar kota dengan melakukan 

survei pasar.  

Jalur pemasaran juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pemasaran hasil usaha peternakan kelinci. Aliaran suatu barang dapat terjadi 

karena peranan lembaga-lembaga pemasaran yang berfungsi untuk menyalurkan 

suatu barang sampai kepada konsumen.lembaga pemasaran yang terkait dalam 

jalur pemasaran adalah produsen,pedagang besar,pedagang pengecer,agen dan 

konsumen. Saluran pemasaran yang banyak akan melibatkan jalur pemasaran 

yang panjang, sehingga menimbulkan biaya yang lebih besar. Jalur pemasaran 

yangpendek atau langsung dapat menimbulkan biaya yang lebih rendah. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini, yang menjadi permasalahan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. bagaimana proses pemasaran pada peternakan kelinci Bapak Ahmad di     

Kelurahan Ngaglek Kota Batu. 

2. bagaimana kinerja pemasaran pada peternakan kelinci Bapak Ahmad di     

Kelurahan Ngaglek Kota Batu. 

1.3. Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini untuk 

menganalisa proses pemasaran dan kinerja pemasaran ternak kelinci milik Bapak 

Ahmad di Kelurahan Ngaglek Kota Batu. 

 

 



 11

1.4 Manfaat 

 Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai : 

1. Sebagai salah satu sumber informasi dan wawasan tentang usaha 

peternakan kelinci. 

2. Sebagai media praktis dan langsung untuk menambah, meningkatkan dan 

memantapkan pengetahuan dan ketrampilan tentang analisis kinerja 

pemasaran usaha peternakan kelinci. 

3. Sebagai masukan bagi perusahaan peternakan yang bermanfaat bagi 

pengembangan usahanya. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran implementasi strategi. Dalam 

menetapkan sistem pengukuran kinerja, manajemen puncak memilih serangkaian 

ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat 

dilihat sebagai faktor kesuksesan saat ini dan masa depan. Sistem pengukura 

kinerja secara ringkas merupakan mekanisme perbaikan lingkungan organisasi 

agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan terutama dalam pemasaran. 

Ukuran kinerja keuangan yang digunakan oleh semua perusahaan untuk mengukur 

kinerja eksekutif tidak lagi memadai, karena ukuran kinerja keuangan 

mengandalkan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi yang berjangka 

pendek (umumnya mencakup satu tahun), maka pengukuran kinerja yang 

berfokus keuangan mengakibatkan eksekutif lebih memfokuskan pada 

perwujudan kinerja jangka pendek.  
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Kinerja personal yang diukur hanyalah yang berkaitan dengan keuangan. 

Kinerja lain seperti pemasaran yang mencakup peningkatan pelayanan pelanggan 

terhadap layanan jasa perusahaan, peningkatan kompetensi dan komitmen 

personel, peningkatan produktifitas dan cost effectiveness proses bisnis yang 

digunakan untuk melayani pelangggan, diabaikan oleh manajemen karena sulit 

pengukurannya.  
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Perusahaan/ peternakan 
 

Analisis kinerja 
pemasaran 

pendekatan structure, conduct and 
market performance 

Penampilan pasar 
 

Perilaku pasar 
 

Struktur pasar 
 

Alat pengukur dan implementasi 
strategi dalam mendukung 

peningkatan kinerja pemasaran 

Alur kerangka pemikiran analisis kinerja pemasaran dengan pendekatan 

structure, conduct and market performance sebagai alat pengukur dan 

implementasi strategi dalam mendukung peningkatan kinerja pemasaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perkandangan 

Membangun kandang perlu diamati keadaan lokasi agar dapat ditentukan 

bentuk kandang yang akan dibangun dan material bangunannya, yang pada 

akhirnya dapat menentukan banyaknya biaya yang diperlukan dalam membangun 

sebuah kandang. Wiharto (1986) menyatakan bahwa pendirian kandang 

menyangkut pemikiran tentang ukuran, arah hadap kandang, suhu, kelembaban, 

atap kandang, ventilasi, dasar kandang, cahaya, kepadatan kandang dan komposisi 

kandang. 

Bangunan kandang sistem batteray, yaitu bangunan berbentuk sangkar 

yang disusun berderet menyerupai batteray,, sangat bagus dihuni kelinci secara 

individual. Kandang sistem batteray kebanyakan memiliki ukuran ruang kandang 

dengan panjang 70 cm, lebar 50 cm dan tinggi 40 cm. Rollos dan Salim (1981) 

menambahkan bahwa 0,75 m² per ekor dewasa dengan tinggi ruangan 40 cm telah 

memadai lingkungan untuk bergerak bagi ternak kelinci. 

Bentuk kandang batteray bervariasi, tidak semua kandang batteray terdapat 

tempat pakan hijauan, hal ini kurang baik karena pakan diletakkan dilantai dasar 

kandang, sehingga pakan akan terkontaminasi dengan kotoran ternak dan urine, 

yang pada akhirnya tidak akan termakan lagi oleh kelinci. Penyediaan kotak 

beranak akan menghindarkan kelinci mencari sendiri tempat untuk beranak, 

sehingga induk kelinci tidak banyak kehilangan energi tubuh. Kondisi induk saat 

melahirkan lemah, maka akan menimbulkan gangguan proses kelahiran. Bentuk 
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dan ukuran kandang tidak menjadi masalah. Penempatan kandang yang baik, yaitu 

mendapat sinar mataharipagi, bersuhu sejuk, memiliki ventilasi sempurna, 

tempatnya kering, lingkungan tenang dan tidak jauh dari rumah. ( Sarwono, 1995) 

Junus dan Minarti (1996) menyatakan syarat-syarat yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan kandang yaitu : 

1. Ventilasi harus baik dalam arti pergantian udara harus selalu dapat 

berlangsung, sehingga bau busuk dapat dihindarkan. 

2. Dinding harus kuat dan kokoh serta dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

mengurangi terpaan angin secara langsung, namun sekelilingnya harus 

berdinding kecuali bagian depan. 

3. Kontruksi kandang dibuat sedemikian rupa, sehingga cahaya matahari 

dapat masuk (terutama dipagi hari). 

4. Lantai sebaiknya dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan. 

5. Ukuran kandang sebaiknya disesuaikan dengan umur dan jumlah ternak, 

sehingga tidak sampai berdesak-desakan maupun longgar. 

2.2 Pemberian Pakan 

Pemberian pakan bagi kelinci harus bervariasi, jangan hanya diberi hijauan 

dan umbi-umbian saja tetapi perlu dengan biji-bijian berupa tepung dan ampas 

tahu. Variasi ini berguna agar kebutuhan zat-zat makanan terpenuhi (Subroto, 

1980) 

Kelinci lokal dewasa akan menghabiskan pakan sekitar satu kilogram per 

ekor per hari dan untuk kelinci jenis unggul dapat menghabiskan pakan hijauan 

sekitar 1,5 kilogram per hari. Pakan penguat yang diberikan diberikan 100-200 
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gram per ekor per hari. Jaminan supaya kelinci sehat dan pertumbuhannya baik, 

maka dibutuhkan makanan yang memadai, yang komponennya cukup 

mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Kelinci di 

pegunungan tidak membutuhkan air minum, karena kebutuhan air terpenuhi dari 

rerumputan maupun sayur-sayuran yang banyak mengandung air ( Rismunandar, 

2001).  

Pakan hijauan hendaknya diberikan pada sore hingga malam hari karena 

kelinci aktif pada malam hari. Pakan hijauan jangan diberikan dalam bentuk segar, 

tapi telah dilayukan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya, selain itu 

untuk mempertinggi  serat kasar dan menghilangkan getah atau racun yang dapat 

menimbulkan kejang-kejang atau mencret (Sarwono, 1995). 

2.3 Pencegahan Penyakit 

Pencegahan penyakit merupakan usaha utama untuk pemberantasan 

penyakit dari pada pengobatan terhadap penyakit, pencegahan terhadap penyakit 

dilakukan melalui vaksinasi yang tepat waktu, sanitasi, pencegahan terhadap 

lingkungan dan isolasi (Indarto, 1990) 

Penyakit yang sering menyerang kelinci adalah bersin-bersin (snot) dan 

kudis (scabies). Penyakit pilek menular dan menyerang selaput lendir pada 

saluran hidung. Infeksi dapat menyebar ke tenggorokan dan paru-paru, sehingga 

menimbulkan sesak nafas. Kelinci yang terserang penyakit pilek diberi tempat 

yang terbuka dan mendapatkan sinar matahari secukupnya ( Sarwono, 1995). 

Kudis disebabkan oleh sebangsa kutu  yang membuat lubang dibawah 

kulit, yang menyebabakan cairan getah bening dan menimbulkan kerak-kerak 
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pada organ yang terserang. Pengobatan terhadap ternak yang terserang scabies 

(kudis) adalah dengan menggunakan Bernomec (50ml). Bernomec (50ml) 

mengandung Ivermetin yang dapat melumpuhkan dan membunuh parasit 

Hematoda, Araknida, dan Antrhropoda dengan menghambat sistem syaraf 

neurotransmisi parasit, sehingga terjadi paralisa yang diikuti kematian parasit, 

selain itu Invermectin juga efektif terhadap segala stadium parasit pada ternak 

(Rismunandar, 2001). 

2.4 Seleksi Bibit 

 Tiap ekor kelinci untuk bibit harus diseleksi dengan teliti serta harus 

diketahui asal usulnya. Pemilihan bibit kelinci yang harus diperhatikan adalah 

matanya harus terang, bulu kulit harus merata dan halus, hidungya harus kering, 

kaki harus kuat dan bentuknya baik, dadaharus lebar dan bulat, tulang pinggul 

lebar, bentuk badan lonjong dan bulat, kantung kemaluan pejantan tidak terlalu 

besar dan kelinci harus lincah serta suka berlari-lari (Rismunandar, 2001). 

2.5 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja untuk peternakan terdiri dari tenaga kerja teknis dan tenaga 

kerja bukan teknis. Tenaga kerja bukan teknis merupakan tenaga kerja diluar 

aktifitas perkandangan, seperti bagian administrasi. Tenaga kerja teknis terdiri 

dari dua unsur yaitu tenaga kerja pelaksana kandang dan tenaga kerja yang 

merupakan staff produksi. Skala usaha peternakan tidak terlalu besar dan bersifat 

usaha keluarga, sehingga manajemen kerja semacam ini belum dibutuhkan 

(Rasyaf, 1992). 
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2.6 Modal 

   Modal dalam pengertian sehari - hari adalah sejumlah uang yang perlu 

dimiliki sebagai langkah awal usaha, modal tersebut dibedakan menjadi dua 

macam yaitu, modal tetap dan modal tidak tetap, modal tetap adalah modal yang 

tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi, modal ini butuh pemeliharaan 

agar tetap berdaya guna dalam jangka waktu lama, sedangkan modal tidak tetap 

adalah modal yang habis atau dianggap habis dalam satu kali proses produksi 

(Suharno, 2003). 

Modal dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu modal tetap dan modal kerja. Jenis 

modal tetap memerlukan pemeliharaan agar dapat berdaya guna dalam jangka 

waktu yang lama. Jenis modal ini terkena penyusutan nilai. Contoh jenis modal 

tetap adalah tanah, kandang, gudang pakan dan alat-alat peternakan. Modal kerja 

yaitu modal yang langsung habis dalam sekali proses produksi, yang termasuk 

dalam modal kerja adalah ternak, pakan, obat-obatan dan vaksin, bunga pinjaman 

serta uang tunai (Fanani, 1994). 

Dari sudut pandang ekonomi, modal mempunyai arti sebagai barang atau 

jasa yang secara bersama-sama dengan faktor produksi lain dan tenaga kerja serta 

pengelolaan dapat menghasilkan barang baru. Besarnya modal yang digunakan 

tergantung pada skala usaha, jenis usaha serta ketersediaan barang dan bahan yang 

diperlukan untuk melakukan usaha tersebut (Sutarno, 1994). 

2.7 Biaya Produksi 

 Biaya dalam pengertian ekonomi adalah suatu korbanan yang harus 

dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang yang siap dipakai konsumen 
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(Soedarsono, 1983). Biaya produksi sebagai biaya keseluruhan yang dikeluarkan 

untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi peternakan adalah biaya yang 

menyebabkan proses produksi peternakan berjalan lancar, perhitungan biaya 

produksi sangat penting untuk menghitung keuntungan yang didapatkan kemudian 

digunakan untuk menentukan suatu usaha layak untuk terus dijalankan atau tidak. 

Bustam (1983) menambahkan biaya produksi adalah hasil perkalian dari kuantitas 

faktor-faktor produksi dengan harga satuannya, sehingga besar kecilnya kuantitas 

dan tinggi rendahnya harga akan mempengaruhi biaya produksi. 

Biaya produksi menurut Mubyarto (1994) dibagi menjadi 2(dua) jenis, 

yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost) : 

1. Biaya tetap merupakan biaya yang harus ditanggung oleh produsen dalam 

periode kerja tertentu (hari, minggu, bulan, tahun) dengan jumlah yang 

selalu tetap besarnya. Biaya tetap antara lain sewa tanah, penyusutan 

kandang, penyusutan peralatan, penyusutan gudang serta bunga modal. 

2. Biaya tidak tetap merupakan semua biaya yang besar kecilnya sangat 

berkaitan erat dengan volume produksi yang dihasilkan. Biaya variabel 

antara lain biaya pengadaan, biaya pakan, biaya vaksin dan obat-obatan, 

biaya listrik, biaya transportasi serta biaya tenaga kerja. 

2.8 Manajemen Pemasaran  

 Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan –kegiatan bisnis 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 
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pembeli yang ada maupun kepada pembeli yang potensial (Swasta dan irmawan, 

1981) 

 Lembaga-lembaga yang ikut dalam proses pemasaran ada 2 golongan yaitu 

pedagang perantara dan gologan fasilitator. Golongan pedagang distirbutor terdiri 

dari pegagang pengepul, importir - eksportir, pedagang besar (whole saler) 

pedagang pengecer (retailer). Golongan fasilitator meliputi bank, asuransi, 

perwakilan –perwakilan – komisioner, konsultan perniagaan dan pergudangan. 

(Swasta,1985) 

 Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari 

perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-barang, jasa-

jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang 

memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Definisi ini menyadari bahwa 

manajemen pemasaran adalah proses yang mencakup analisis, perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan juga mencakup barang, jasa serta gagasan, 

berdasarkan pertukaran dan tujuanya ádalah memberikan kepuasan bagi pihak 

yang terlibat. Bauran pemasaran didefinisikan sebagai seperangkat alat pemasaran 

taktis dan terkontrol yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon 

yang diinginkan pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang 

dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi pemintaan produknya. Kemungkinan-

kemungkinan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok variable yang dikenal 

dengan "Empat P"; product, price, place dan promotion (Kotler, 2001). 
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2.9 Strategi Distribuís 

 Menurut Assauri (1987) saluran distribuisi adalah lembaga-lembaga yang 

memasarkan produk yang berupa barang atau jasa dari produsen sampai ke 

konsumen saluran distribusi diperlukan oleh setiap perusahaan, karena produsen 

menghasilakan produk dengan memberikan kegunaan bentuk (form utility) bagi 

konsumen setelah sampai ketangannya, sedangkan lembaga penyalur membentuk 

atau memberikan keguanaan waktu, tempat dan kepemilikan dari produk tersebut. 

 Perusahaan  dalam penentuan saluran distribusi haruslah memenuhi 

fungsi- fungsi tertentu  yang dapat memberikan keuntungan- keuntungan bagi 

perusahaan.  

Adapun fungsi-fungsi saluran distribusi menurut kotler (2002)  adalah  

a. mereka mengumpulkan informasi mengenai langganan,pesaing serta pelaku 

dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang potensial dalam lingkungan 

pemasaran. 

b. mereka mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk 

merangsang pembeli.  

c. mereka mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan sarat lain sehingga 

transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

d. mereka melakukan pmesanan keperusahaan manufaktur.  

e. merek memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada perbagai level 

saluran pemasaran.  

f. mereka menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi 

saluran pemasaran tersebut.   
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g. merek mengatur kesinambungan pemyimpanan dan pergerakan produk fisik 

dari bahan mentah sampai ke konsumen akhir.  

h. mereka mengatur pelunasan tagihan pembeli melalui bank dan institusi 

keungan lainnya.  

i. mereka mengawasi transfer kepemilikan aktual dari organisasi atau orang 

kepada organisasi atau orang yang lain.  

 Usaha penyaluran barang barang dari produsen ke konsumen, perusahaan 

harus dapat menetapkan macam saluran distribusi yang tetap karena penetapan 

saluran disribusi ini dapat mempengaruhi kelancaran penjualan dan tingkat 

keuntungan.  

Tipe saluran distribusi barang antara lain: 

1.   Produsen => konsumen 

2.   Produsen => pengepul => konsumen 

3.   Produsen => distributor => pengepul=>  konsumen 

2.10  Penerimaan 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh produsen dari hasil penjualan 

output (Wisaptiningsih dan Hariyono, 1993). Jumlah pendapatan yang akan 

diterima dari suatu proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan produksi 

yang dihasilkan dengan harga produksi (Riyanto, 1993). 

penerimaan mempunyai fungsi pengendalian dan finansial. Fungsi 

pengendalian adalah penerimaan berfungsi sebagai usaha untuk menata 

manajemen peternakan secara menyeluruh, baik itu teknis maupun non-teknis. 
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Fungsi finansial berfungsi untuk mengetahui penerimaan dalam kurun waktu 

tertentu misalnya satu tahun (Rasyaf, 1992). 

2.11  Pendapatan 

Pendapatan merupakan selisih dari pengurangan penerimaan dengan biaya 

produksi yang dibagi dengan biaya untuk menghasilkan keuntungan tersebut. 

Pendapatan adalah yaitu hasil pengurangan dari total penerimaan (total revenue) 

dengan total biaya (total cost), usaha dikatakan menguntungkan apabila total 

penerimaan lebih besar dari pada total biaya dan dikatakan rugi bila sebaliknya 

(Riyanto, 1993). 

●Pendekatan Analisis Structure, Conduct and Market Performance (SCP)● 

Struktur Pasar 

 Struktur pasar merupakan organisasi dan badan usaha yang mempengaruhi 

strategi harga dalam pasar. Dua hal yang berkaitan dengan struktur pasar antara 

lain adalah jumlah ukuran badan usaha  yang terlibat, apakah salah satu dari badan 

usaha tersebut begitu besar sehingga mendominasi yang lainya. Hubungan bisnis 

antara lembaga-lembaga pemasaran (Abbot, 1981). 

 Soekartawati (1993) memberikan batasan mengenai struktur pasar dengan 

memperhatikan : 

1. besar kecilnya jumlah produsen selaku penjual dan jumlah konsumen 

selaku pembeli. 

2. sistem keluar masuknya barang. 
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3. mengingat sistem komoditi pertanian, maka perlu diketahui jumlah 

produksi yang memadai  agar mereka dapat memasok barang dalam 

jumlah memadai dan tersedia setiap saat. 

Perilaku Pasar  

Prilaku pasar adalah pola tingkah laku produsen atau lembaga-lembaga 

pemasaran lainya dalam kaitanya dengan struktur harga. Perilaku pasar dapat 

berupa praktek-praktek persaingan bukan harga, advertensi dan perubahan pangsa 

pasar (Abbot, 1981). 

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

perilaku pasar adalah  

1.   Bagaimana barang tersebut membentuk pasar. 

2.   Apakah barang tersebut dikenakan pajak yang sama atau berbeda 

menurut kualitas atau kuantitas yang dipasarkan. 

3.   Apakah persaingan pada barang yang sama terjadi secara sehat dipasar. 

4.   kebijaksanaan dalam menentukan kualitas. 

Penampilan Pasar 

Penampilan (keragaman) pasar adalah rangkaian terakhir dari analisis 

structure, conduct and market performance (SCP). Menurut Abbot (1981) 

penampilan pasar merupakan penilaian akan baik tidaknya proses pemasaran yang 

dilaksanakan serta tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan pemasaran. 

Penampilan pasar sendiri dapat dilihat dari kegiatan-kegiatanyang telah dilakukan, 

antara lain : 
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1. penggunaan teknologi dalam pemasaran. 

2. pertumbuhan pasar. 

3. penghematan biaya. 

4. peningkatan jumlah barang yang dipasarkan sehingga dapat 

mendatangkan keuntungan yang maksimal. 

Menurut Sudiyono (2002), indikator-indikatoryang biasanya digunakan 

untuk menentukan efesiensi pemasaran adalah margin pemasaran, tingkat 

harga,tersedianya fasilitas pemasaran dan intensitas persaingan. Abbot 

(1981) menambahkan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur akibat ekonomis dari struktur, tingkah laku dan penampilan 

pasar adalah tingkat harga, profit margin, tingkat keuntungan investasi, 

aktivitas penelitia, pelanggan eksternal dan pengembangan produk. 
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BAB III 

METODE KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan 

  Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan KKeelliinnccii  mmiilliikk  BBaappaakk  AAhhmmaadd  ddii  

KKoottaa  BBaattuu pada bulan 1 Mei sampai 2 Juni 2011 . 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses dari langkah-langkah 

yang terencana dan sistematis guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang 

ada, atau dengan kata lain berguna untuk mengetahui sesuatu, untuk memecahkan 

masalah atau untuk mengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dalam 

pelaksanaannya juga memerlukan suatu metode yang dipakai sebagai dasar dalam 

penelitian tersebut. Kegunaan dari metode yaitu agar maksud dan tujuan dari 

penelitaian yang dilakuakan dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan perumusan masalah, serta 

uraian pada teori-teori yang dipakai maka penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus atau case study method. 

Metode deskriptif dipakai karena penelitian yang dilakukan adalah melukiskan, 

memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, obyek atau peristiwa yang nyata 

pada saat penelitian dilakukan (Singaribun, 1993). Penelitian studi kasus yaitu 

metode yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang dari suatu 

keadaan sekarang (Ginting, 1993). Penelitian menggunakan studi kasus, karena 

selama ini pengukuran kinerja hanya berorientasi pada sektor keuangan saja dan 

tidak dilengkapi informasi dari sektor non keuangan. Padahal sektor non keuangan 
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juga mempunyai andil penting, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang 

tepat untuk kepentingan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 

Metode pengambilan sampel responden lembaga pemasaran dilakukan 

secara total sampling, yaitu pengambilan sampel terhadap seluruh kelompok kunci 

(key group of cluster) jadi semua kelompok atau rumpun dalam populasi ini 

diselidiki (Nazir, 1998). Sampel responden untuk konsumen akhir dilakukan 

secara accidental sampling, yaitu pengambilan data pada individu atau kelompok 

yang dijumpai disuatu tempat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara, kuisioner dan observasi. 

 Berdasarkan uraian diatas menunjukan terdapat dua sumber data yaitu data 

primer, yang bersumber dari wawancara, kuisioner dan observasi. Serta data 

sekunder yang merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, 

yaitu melalui perantara (diperolah dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data 

sekunder meliputi: laporan laba/rugi, jumlah pelanggan tetap, jumlah karyawan 

dan sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian. 

Penentuan lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa tempat ini merupakan salah satu sentral peternakan kelinci 

yang berada di kota Batu. 

3.3. Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian dimulai dengan menelaah data yang 

tersedia dari berbagai sumber, selanjutnya diadakan reduksi data yang dilakukan 
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dengan memilah dan memilih data yang terkait dengan tujuan dari penelitian 

kemudian diteruskan dengan proses display yang menampilkan data secara 

deskriptif diikuti dengan verifikasi yang merupakan interpretasi dari data yang 

berbentuk paparan. 

Data dalam analisis ini berbentuk : 

●  Analisa Kinerja Pemasaran Dengan Pendekatan Structure, Conduct 

and Market Performace (SCP). 

 Analisis S-C-P dilakukan secara deskriptif berdasarkan analisa kualitatif. 

1. Struktur Pasar (market strukture) 

 a. Besar kecilnya jumlah produsen dan konsumen. 

 b. sistem keluar masuknya barang. 

 c. jumlah produksi yang memadai agar dapat memasok barang dalam 

jumlah yang memadai. 

2. Perilaku Pasar (market conduct) 

 a. bagaimana barang membentuk pasar. 

 b. persaingan sehat antar pedagang. 

 c. kebijakan dalam menentukan kualitas. 

3. penampilan pasar (market performance) 

 a..penggunaan teknologi dalam pemasaran. 

 b. pertumbuhan pasar. 

 c. penghematan biaya. 

 d. peningkatan jumlah barang yang dipasarkan . 

 Analisis penampilan pasar (Market Performance) juga dilihat dari : 
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1. Analisa share harga yang di terima produsen. 

  Sp = Pp       x     100 % 

           Рk 

 

Keterangan : 

 Sp = share harga di tingkat produsen (%) 

 Pp = harga di tingkat produsen (Rp/ekor) 

 Pk = harga di tingkat konsumen (Rp/ekor)      (Sudiyono, 2002) 

2. Analisa share keuntungan dan biaya lembaga pemasaran. 

  Sk = Klp x 100% 

           Pk 

  Sbp = Bp x 100% 

            Pk 

Keterangan : 

 Sk = share keuntungan lembaga pemasaran ke-i (%) 

 Sbp =  share biaya pemasaran ke-i (%) 

 Klp = keuntungan lembaga pemasaran ke-i (Rp/ekor) 

 Bp = biaya pemasaran ke-i (Rp/ekor) 

 Pk = harga ditingkat konsumen (Rp/ekor)        (Sudiyono, 2002) 

3. Analisa margin pemasaran, Distribusi Margin dan share produsen. 

  MP = Pk – Pp 

Keterangan :  

 MP = margin pemasaran (Rp/ekor) 
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 Pk = harga ditingkat konsumen (Rp/ekor) 

 Pp = harga ditingkat produsen (Rp/ekor)           ( Soekartawi, 1995) 

           Komponen margin    
DM (Distribusi Margin) =                  X 100% 
    Margin Pemasaran 
 

Terbagi atas : 

      Biaya Pemasaran 
DMB (Distribusi Margin Biaya Pemasaran =          x  100% 
                 Margin Pemasaran 

        Keuntungan 
DMK (Distribusi Margin keuntungan)         =                          x  100% 
      Margin Pemasaran 

          Komponen Margin 
S (Share) =                        x   100% 
         Harga ditingkat konsumen 

Terbagi atas : 

    Harga Beli 
SHB (Share Harga Beli) =                                    x 100% 
                    Harga ditingkat Konsumen 

    Keuntungan 
SK (Share Keuntungan) =                     x 100% 
        Harga ditingkat Konsumen 

         Biaya Pemasaran 
SB (Share Biaya Pemasaran) =                          x 100% 
    Harga ditingkat Konsumen 
4. Analisa Pendapatan  

μ =TR - TC 

Keterangan : μ = pendapatan 

  TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

  TC = Total Cost (Total Biaya Produksi)    (Soekartawi, 1995) 
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μ =TR - TC 

Keterangan : μ = pendapatan 

  TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 

  TC = Total Cost (Total Biaya Produksi)    (Soekartawi, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32

.BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Peternakan Kelnci Milik Bapak Ahmad di Kota Batu 

4.1.1 Sejarah pendirian  

Peternakan milik Bapak Ahmad merupakan salah satu lembaga (produsen 

dan distributor pemasaran) yang bergerak dibidang agroindustri khususnya 

peternakan yang memelihara kelinci. Usaha peternakan kelinci ini mulai berdiri 

sejak tahun 1985, yang berawal dari kegemaran Bapak Ahmad selaku pengelola 

dan perintis dalam memelihara kelinci. Bapak Ahmad kemudian mengembangkan 

kegemarannya tersebut menjadi suatu peternakan kelinci pada tahun 2005. 

Pemeliharaan kelinci yang baik menyebabkan peternakan kelinci pada bapak 

Ahmad berkembang pesat hingga sekarang. 

4.1.2 Keadaan Lokasi 

Lokasi peternakan kelinci milik Bapak Ahmad, terletak di jalan abdul gani 

N0 40 ngaglek Kota Batu yang berada pada ketinggian 850 meter diatas 

permukaan air laut dengan suhu udara 19,17 0 C – 23,17 0 C dan kelembaman 

udara relative berkisar antara 76,77 % - 81 %. Kondisi ini sangat baik untuk 

tumbuh dan berkembangbiak bagi ternak kelinci. Anonymous (1991) menyatakan 

bahwa kelinci sangat produktif kalau dipelihara dilingkungan sejuk bersuhu 15 0C 

– 30 0C dan kelembaban udara relative 60 % - 90 %, Sarwono (2002), 

menambahkan bahwa di Indonesia kelinci dapat diternakkan atau 

dikembangbiakkan dengan baik di daerah ketinggian lebih dari 500 meter diatas 

permukaan air laut.  
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Suhu yang sangat rendah bisa mengakibatkan kelinci terganggu kelenjar 

keringatnya (Sarwono, 1995). Ternak kelinci yang hidup didaerah dengan suhu 

diantara 30 0 C bias mengakibatkan menurunnya fertilitas pejantan dan 

meningkatkan kematian embrio kelinci betina. Lokasi areal perkandangan 

berdekatan dengan jalan raya Selekta, sehingga memudahkan dalam aktivitas  

pemasaran produksi ternak kelinci. Pembeli yang terdiri dari pedagang pengecer, 

agen atau konsumen yang langsung datang ke lokasi area perkandangan mampu 

meningkatkan nilai ekonomis dari suatu usaha, walaupun peternak tidak 

melakukan penjualan secara langsung pada tempat-tempat wisata yang banyak 

terdapat di Kota Batu. 

Usaha peternakan kelinci milik bapak ahmad masih diusahakan sebagai 

peternakan keluarga. Menurut Anonymous (1991), bahwa peternakan kelinci 

sebagai perusahaan keluarga sangat cocok karena usaha tersebut tidak banyak 

mengeluarkan tenaga dan kotorannya biasa digunakan untuk kesuburan tanah 

pada kebun atau pekarangan. 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Sistem organisasi di peternakan kelinci milik Bapak Ahmad tergolong 

sangat sederhana. Peternakan tersebut milik keluarga yaitu Bapak Ahmad selaku 

pemilik usaha peternakan dan perintisnya. Tenaga kerja yang ada pada peternakan 

tersebut diambil dari kelurga sendiri dan tetangga. 
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4.2 Keadaan Peternakan Milik Bapak Ahmad 

4.2.1 Sarana dan Prasarana 

Peternakan kelinci yang ada di peternakan milik Bapak Ahmad memiliki 

sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan produksi 

meliputi : 

1. Sarana 

Kandang kelinci yang terdapat pada peternakan tersebut terdiri dari kandang 

tingkat satu, dua dan tingkat tiga. Terdapat 354 ruang kandang, namun tudak 

terdapat pembagian yang jelas antara kandang untuk kelinci induk, calon 

bibit dan kandang untuk pejantan dalam satu bangunan kandang.  

2. Prasarana  

Peralatan kandang terdiri dari alat untuk membersihkan kotoran ternak, 

ember untuk tempat mencampur pakan, seperangkat alat suntik untuk 

pengobatan dan gerobak. Kendaraan operasional yaitu satu unit sepeda 

motor untuk mengangkut pakan ternak. 

4.2.2 Jenis dan Jumlah Ternak Kelinci 

Ternak kelinci yang dipelihara di peternakan Bapak Ahmad terdiri dari 

berbagai jenis kelinci seperti kelinci lokal, persilangan sampai kelinci import. 

Total jumlah ternak sampai Juni 2011 sebanyak 950 ekor.  
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Tabel 1.Komposisi Kepemilikan Kelinci 
NO Jenis Kelinci 1 11 111 

Induk jantan dara anakan 
1 Angora biasa 100 4 2 78 

2 Angora 
inggris 

20 10 4 25 

3 Australia 
biasa 

30 4 3 12 

4 Inggris lop 10 3 5 7 

5 Dutch 10 3 3 3 

6 Herliquin 6 1 2 - 

7 Himalayan 12 3 6 8 

8 Inggris spot 2 3 7 4 

9 Lyon 30 3 4 205 

10 Fuji lop 15 3 2 11 

11 New zealand 
white 

10 3 2 9 

12 Rex 20 4 4 100 

13 Silangan 
lyon/inggris 

20 3 1 60 

14 Flaams Reus 
Gian 

 

15 3 3 30 

Jumlah 300 50 48 552 

Data primer yang diolah 
 

4.2.3. Manajemen Pemeliharaan 

1. Seleksi Bibit 

Peternakan kelinci yang ada di peternakan Bapak Ahmad diprioritaskas 

untuk produksi kelinci anakan sebagai hias, maka dalam menyeleksi calon 
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indukan dicari kelinci – kelinci yang mampu menghasilkan anak dengan baik dan 

litter size yang tinggi. Peternakan melakukan pemilihan dan menentukan sendiri 

jenis kelinci yang akan diternakkan. Tiap ekor kelinci untuk bibit harus diseleksi 

dengan teliti serta harus diketahui asal – usulnya (Sarwono, 2002). 

 Seleksi dikerjakan dengan menyisihkan anak kelinci yang cacat dan 

lambat pertumbuhannya serta menyingkirkan kelinci menjelang dewasa yang 

sifatnya kurang baik, terutama yang disiapkan sebagai calon induk. Induk yang 

kurang baik karena mandul dan melahirkan anak yang terlalu sedikit serta induk 

yang tidak bisa merawat anak tidak digunakan lebih lanjut. Kelinci juga dipilih 

berdasarkan bobot badan dan ciri – ciri fisik, seperti bulu yang halus serta mata 

yang jernih. Seleksi anak kelinci yang nantinya akan dijadikan bibit dilakukan 

setelah kelinci berumur 30 hari. Kelinci muda yang memennuhi kriteria untuk 

dijadikan indukan ataupun dijadikan pejantan akan dibiarkan berada dalam 

kandang induk selama enam minggu, kemudian dipindahkan ke kandang calon 

indukan dan kandang calon pejantan. 

Seleksi yang dilakukan pada peternakan kelinci bapak ahmad sudah cukup 

baik, Rismunandar (2001) menjelaskan bahwa yang harus diperhatikan dalam 

memilih bibit kelinci adalah matanya harus terang, bulu kulit harus merata dan 

halus, hidungnya harus kering, kaki harus kuat dan bentuknya baik, dada harus 

lebar dan bulat, tulang pinggul lebar, bentuk badan lonjong dan bulat, kantung 

kemaluan pejantan tidak terlalu besar dan kelinci harus lincah serta suka berlari – 

lari.  
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Gambar  1.  Bibit Yang Bagus  

2. Masa Kebuntingan 

 Pemeriksaan perkawinan pada kelinci setelah dua minggu dikawinkan 

jarang dilakukan pada peternakan kelinci Bapak Ahmad, sehingga banyak induk 

kelinci yang lolos dari pemeriksaan dan akibatnya identifikasi kegagalan 

perkawinan tidak dapat segera diketahui, Sarwono (1995) menjelaskan bahwa 

pemeriksaan perkawinan dengan perabaan perut yang baik dilakukan pada 7-8 

hari setelah proses perkawinan. Pemeriksaan ini dimaksudkan, apabila perlu 

dilakukan perkawinan ulang tidak menunggu waktu lebih lama lagi. Cara paling 

tepat dan cepat untuk mengetahui kebuntingan pada kelinci adalah meraba atau 

merasakan pertumbuhan anak didalam kandungan dengan mempergunakan ibu 

jari tangan dan telunjuk untuk meraba perut bagian belakang disebelah bawah 

(Sumoprastowo, 1986) 

 Pemberian kotak beranak dilakukan Bapak Ahmad pada induk kelinci 

yang akan melahirkan. Induk kelinci kadang – kadang melahirkan anaknya 

dilantai kandang, hal ini menjadikan tugas peternak yaitu Bapak Ahmad untuk 

meletakkan anakan kelinci yang baru lahir pada kotak yang telah disesuaikan. 

Sarwono (1995) menjelaskan bahwa kotak beranak sebagai pengganti sarang 
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sangat berguna dalam proses kelahiran dan penempatan anak kelinci. Kondisi 

tenang dan tidak ada gangguan sangat dibutuhkan induk menjelang kelahiran. 

Kotak beranak yang baik disiapkan 4-5 hari sebelum proses kelahiran. Sarang 

beranak mutlak diperlukan terutama bagi ternak kelinci yang dipelihara didalam 

sangkar, sarang ini juga sangat diperlukan oleh anak – anak kelinci hingga 

mencapai umur empat minggu (Kartadisastra, 1993). 

Perawatan induk yang baru melahirkan atau sedang menyusui kurang 

dilakukan dengan baik, seperti pemberian pakan tambahan atau penguat dalam 

jumlah yang melebihi porsi biasanya hanya dilakukan kalau persediaaan pakan 

masih ada. Kelinci yang sedang menyusui atau baru melahirkan memerlukan 

makanan tambahan misalnya makanan penguat dan hijauan yang lebih dari porsi 

biasanya secara kontiniu (Sarwono, 1995). 

 

Gambar 2. sangkar kelinci untuk proses kelahiran 

3.Perawatan anak 

 Peternak lebih memeriksa kondisi kandang battery untuk melihat jumlah 

anak (terlalu banyak atau terlalu sedikit), melihat anak yang cacat atau mati dan 

menjaga kebersihan kandang dan memberi porsi makanan yang lebih banyak 
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untuk induk yang sedang menyusui. Kelinci mempunyai kemampuan melahirkan 

yang berbeda – beda antara 4-12 ekor. Induk kelinci yang anaknya terlalu banyak 

akan dikurangi yaitu diambil untuk disusui oleh induk lain yang jumlah anaknya 

lebih sedikit. Anak kelinci yang mati, peternak segera membuangnya supaya tidak 

menimbulkan bau bangkai, karena hal tersebut dapat mengganggu kebersihan dan 

kesehatan kandang. Jumlah pakan yang diberikan untuk induk yang sedang 

menyusui lebih banyak daripada sebelumnya serta diberikan pakan hijauan yang 

lebih banyak mengandung air, seperti limbah pertanian dan tanaman wortel. 

 Anak kelinci yang baru lahir akan membuka matanya setelah berumur 10-

11 hari, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena jika keadaan kandang induk 

kurang aman, maka binatang – binatang lain dapat mengganggu bahkan dapat 

mengancam keselamatan anak kelinci. Standford dan Woodgate (1979) 

menjelaskan bahwa pada tiga minggu sejak kelahiran, anak kelinci hidup hanya 

dengan mendapatkan makanan berupa air susu dari induknya, karena berpengaruh 

terhadap kemampuan untuk dapat hidup dari anak yang dilahirkan. Anak kelinci 

setelah berumur 19-20 hari baru keluar dari sarangnya dan mulai memakan 

rerumputan. Anak kelinci tesebut keluar sebelum waktunya (20 hari) berarti 

kualitas susu yang diberikan induk kepada anaknya kurang baik. 

 Pemeliharaan dengan cara membiarkan anak kelinci bersama – sama 

induknya dengan maksud agar dapat menyusu tanpa ada pembatas selama kurang 

lebih satu bulan. Anak kelinci yang terseleksi untuk dipelihara sendiri dibiarkan 

bersama induknya selama kurun satu setengah bulan, sedangkan yang tidak 

terseleksi dijual ke pasar. Kelinci yang terseleksi setelah 1,5 bulan dipisahkan dari 
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induknya ke kandang khusus dengan maksud agar pertumbuhannya lebih cepat 

dan induk dapat mempersipkan diri untuk kelahirran berikutnya. 

 Romayo (1980) menyatakan bahwa penyapihan anak dilakukan pada umur 

anak 50 hari dan induk diistirahatkan sepuluh hari sebelum dikawinkan kembali. 

Arlington dan Kelly (1976) menambahkan bahwa penyapihan anak kelinci pada 

umur enam sampai tujuh minggu memberikan hasil yang baik, produksi susu dari 

induk mulai menurun ketika anak kelinci berumur delapan minggu (US. 

Departement of Agriculture,k 1964). 

 

Gambar 3. anak kelinci yang berumur 15 hari 

4.2.4. Perkandangan 

Bangunan kandang terdiri dari lima kandang dalam satu areal 

prkandantgan antara lain kandang satu tingkat,kandang dua tingkat,dan kandang 

tiga tingkat,dan menempati lahan seluas 450 meter persegi dengan panjang 25 

meter dan lebar 18 meter. Lokasai area perkandangan menempati lahan yang 

berdekatan dengan rumah tinggal Bapak Ahmad selaku pengelola dan pemimpin 

peternakan.(denah lokasi areal perkandangan dapat dilihat pada  Lampiran 1 dan 

2). 
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Bangunan kandang menggunakan system battery, yaitu bangunan 

berbentuk sangkar yang disusun berderet menyerupai battery, lantai kandang pada 

umumnya dibuat dari belahan kayu atau bambu dengan lebar sekitar 2,5 cm 

disusun berjajar dengan system teralis berjarak masing-masing belahan bambu 

berkisar 1 cm sehingga air dan kotoran dapat turun kebawah. 

Kandang dengan system battery ini tersusun berderet satu tingkat, dua dan 

tiga tiga tingkat. Masing – masing ruang kandang memiliki ukuran panjang 70 

cm, lebar 50cm dan tinggi 40 cm. Pelengkapan kandang seperti wadah pakan dan 

kotak beranak dibuat tidak permanen pada setiap ruang kandangnya, sehingga 

memudahkan dalam pembersihan kandang. 

Berdasarkan pengamatan, ternyata tidak terdapat gudang pakan yang 

ditempatkan secara khusus, gudang pakan ditempatkan pada samping kandang 

atau salah satu ruas jalan dalam lokasi areal perkandangan ketiga sehingga sedikit 

menghambat perjalanan menuju kandang kelinci berikutnya. Kotoran kelinci dan 

sisa pakan dikumpulkan dalam ruangan dan ditempatkan pada celah kandang yang 

hampir berhimpitan dengan batas areal kandang serta dibiarkan dulu sampai 2 

bulan untuk kemudian digunakan sebagai pupuk kandang. 

 

Gambar 4. kandang kelinci        



 42

4.2.5. Pemberian Pakan dan Minum 

Jenis pakan yang sering diberikan pada ternak kelinci adalah pakan 

hijauan seperti rumput – rumputan, daun wortel dan kubis serta makanan 

suplemen atau penguat, yaitu makanan yang umumnya mengandung protein dan 

energy tinggi yang sering disebut pakan konsentrat yang terdiri dari wheat pollard 

dan ampas tahu dengan cara mencampur dalam perbandingan 1 : 2. Pencampuran 

tersebut bertujuan untuk penghematan biaya pakan. Bila menggunakan wheat 

pollard saja, satu sak akan habis dalam waktu 3 hari. Tapi kalau dicampur dengan 

ampas tahu, satu sak whet pollard  akan habis dalam waktu satu minggu. Hijauan 

diberikan tidak dalam keadaan segar, tapi dilayukan minimal 24 jam agar dapat 

mengurani kandungan air didalam hijauan yang bisa mengakibatkan penyakit 

kembung (bloat). Habis sekitar 0,25 karung per harinya untuk pakan hijauan. 

Satu hari ternak kelinci diberikan pakan konsentrat sebanayk 17,5 

kilogram jumlah pemberian pakan konsentrat untuk kelinci dewasa, induk dan 

pejantan perolehan rata – rata per harinya 150 gram sedangkan untuk kelinci dara 

sebanyak 0,75 ons per ekor. 

Kebutuhan air telah diperoleh dari ampas tahu yang masih basah daripada 

pakan hijauan yang masih segar walaupun telah dilayukan selama 24 jam 

sbelumnya.pakan hijauan diperoleh dari areal persawahan di Desa Jurang Kwali, 

Cangar,dan oro-orombo sekitar 12 km dari Kota Batu, dimana pakan hijau ini 

diambil pada sore hari menggunakan kendaraan mobil yang dimiliki Bapak 

Ahmad untuk diberikan pada ternak kelinci pada sore hari berikutnya. Wheat 

pollard diperoleh dari KUD Batu dan kadang dari toko peternakan Gangsar Batu. 
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Sedangkan ampas tahu diperoleh dari pabrik tahu yang ada di Beji yang masih 

satu wilayah dalam Kota Batu. 

   

Gambar 5. pakan kelinci dan cara pemberianya 

4.2.6. Reproduksi 

Produksi utama pada peternakan kelinci Bapak Ahmad, dititik beratkan 

pada usaha mendapatkan anakan kelinci sebanyak – banyaknya per bulan. Periode 

perkawinan yang dilakukan adalah jika separuh dari kelinci induk dikawinkan 

pada bulan pertama maka separuh dari indukan lain akan dikawinkan pada bulan 

berikutnya, jadi periode produksi kelinci dalam satu tahun adalah 8 kali sehingga 

peternakan kelinci milik Bapak Ahnad dapat memanen kelinci anakan setiap 

bulan. 

Pemisahan jenis kelamin biasanya dilakukan peternak jika anak kelinci 

telah berumur 2,5 bulan untuk kemudian ditempatkan pada ruang kandang yang 

terpisah, hal ini untuk menghindari perkawinan dini (kelinci muda) karena anak 

kelinci yang berumur 2,5 bulan belum mengalami sexual maturity atau saat hewan 

telah mengalami perkembangan alat reproduksi secara sempurna. Pemisahan yang 

dilakukan pada umur 2,5 bulan ini kurang tepat kerena menurut Sarwono (1995), 

perbedaan jantan dan betina pada kelinci sudah bisa ditentukan setelah anak – 

anak kelinci berumur 1 – 2 bulan.  
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Gambar 6. perkawinan kelinci 

4.2.7. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Penyakit – penyakit yang menyerang kelinci antara lain kembung (bloat), 

mencret (diarhea), kaki berlubang, bersin (snot) dan kudis (scabies). Penanganan 

terhadap penyakit tersebut tidak terlalu instensif. Untuk mencret (diarhea) 

diberikan tetraciclin yang dicampur pada pakan konsentrat. Penyakit yang sering 

muncul adalah bersin – bersin (snot) dan kudis (scabies). Menurut Sarwono, 

penyakit pilek ini mudah menular dan menyerang selaput lendir pada saluran 

hidung. Penyakit ini disebabkan oleh suatu kuman yang berukuran kecil serta 

apabila infeksi dapat menyebar ke tenggorokan dan paru – paru sehingga 

menimbulkan sesak nafas. 

Pengobatan terhadap penyakit bersin (snot), hanya dilakukan pemindahan 

lokasi ruang kandang oleh peternak dengan harapan mendapatkan sinar matahari 

yang cukup hangat. Perlakuan tersebut sangat tepat, sesuai dengan pernyataan 

Rismunandar (2001), bahwa sebaiknya ternak kelinci yang terserang penyakit 

pilek diberi tempat yang terbuka dan mendapatkan sinar matahari secukupnya. 

Penyakit lainnya yang sering muncul adalah Scabies (kudis), menurut 

Sumaprastowo (1989) kudis disebabkan oleh sebangsa kutu yang membuat lubang 
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dibawah kulit, menimbulkan kerak – kerak pada organ yang terserang. Sarwono 

(1995) menambahkan, parasit ini dikenal dengan nama Sarcoptes Scabei. Penyakit 

yang ditimbulkan dinamai Scabesiosis. Ukuran parasit jantan 0,2 – 0,24 mm dan 

yang betina 0,33 – 0,60 mm, bentuk bulat memiliki empat pasang kaki dan sekali 

bertelur bisa mencapai 40 – 50 butir. 

Pengobatan yang dilakukan pada peternakan kelinci Bapak Ahmad adalah 

dengan pemberian obat Bernomec/Wormectin yang diberikan dengan cara injeksi. 

Penggunaan obat ini menggunakan dosis 0,1 ml untuk sekali suntik kemudian 

akan sembuh dengan sendirinya 10 hari setelah penyuntikan. Obat ini digunakan 

pada ternak besar seperti sapi dan sejenisnya. Ternyata bisa juga diterapkan pada 

ternak kelinci dan sampai saat ini tidak terdapat efek samping tertentu. 

Setiap botol Bernomec (50 ml) mengandung Ivermectin yang dapat 

melumpuhkan dan membunuh parasit Hematoda, Artropoda. Dengan 

menghambat system saraf neorotransmisi parasit sehingga terjadi paralisa yang 

diikuti kematian parasit. Ivermectin juga efektif terhadap segala stadium parasit 

pada ternak. Pemberian dosis yang melebihi 0,1 ml untuk satu kali suntik akan 

mengakibatkan kelinci lumpuh dan mati. Penggunaan Bernomec tidak bisa 

diberikan pada induk yang sedang menyusui karena dapat meracuni anaknya 

melalui air susu induk yang terminum anaknya. 
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Gambar 7.obat yang diberikan pada kelinci 

4.3.Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran memegang peranan penting dalam penyampaian 

produk ke pasaar (konsumen) dengan menjamin sampainya produk ke konsumen 

tanpa ada kerusakan dan dengan waktu yang relative cepat. Lembaga pemasaran 

yang berperan dalam membantu memasarkan produk ternak kelinci yaitu : 

a. Usaha Peternakan Kelinci Bapak Ahmad 

peternakan kelinci Bapak Ahmad selaku produsen ternak kelinci 

hias yang berlokasi di Ngaglek Kota Batu. 

b. Pedagang Pengecer 

 Pedagang pengecer berlaku sebagai perantara untuk menyalurkan 

produk ternak kelinci hias ke konsumen. 

                                                   

 

   Lembaga pemasaran yang dijelaskan diatas sesuai dengan pendapat 

Widodo dkk (1993), bahwa rantai pemasaran yang berlangsung untuk hasil usaha 

ternak dapat dikelompokkan menjadi : 

Produsen  Pedagang Pengecer konsumen 
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1. Kelompok produsen, yaitu peternak yang melakukan kegiatan 

usaha ternak, perusahaan pakan ternak dan perusahaan lainnya. 

2. Kelompok jasa pemasaran antara lain pedagang perantara, 

pedagang besar, distributor, pengecer dan penjaja. 

3. Kelompok konsumen, kelompok ini perlu dibedakan menjadi 

konsumen antara dengan konsumen akhir. Konsumen antara ialah 

perusahaan dengan bahan mentah yang berasal dari usaha ternak 

sedangkan konsumen akhir adalah konsumen yang menikmati 

hasil usaha ternak. 

4.4. Fungsi Pemasaran 

Lembaga pemasaran melakukan kegiatan memindahkan produk ternak dari 

produsen ke konsumen. Lembaga pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi 

pemasaran antara lain : 

4.4.1 Produsen 

Peternakan Kelinci Bapak Ahmad selaku produsen produk ternak kelinci 

melakukan fungsi pemasaran yang meliputi kegiatan : 

1. Pengumpulan 

Pengumpulan ternak berasal dari peternakan kelinci Bapak Ahmad sendiri dan 

peternak kecil di lingkungan sekitar. 

2. Seleksi Kelinci 

Penyeleksian keliinci dilakukan dengan menyeleksi umur kelinci yaitu dipilih 

kelinci anakan berumur 1-1,5 bulan, juga dengan melihat berat kelinci untuk 

mengetahui kelinci tersebut baik atau tidak kualitasnya. Juga memilih kelinci yang 
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bulu – bulunya bagus dari jenis yang berbeda – beda sehingga dapat menarik dan 

disukai oleh banyak konsumen. 

3. Penjualan 

Rata – rata para pedagang pengecer menjual produk kelinci hias pada wilayah 

Surabaya dan Malang dengan alasan jumlah konsumen di dua kota tersebut cukup 

banyak. Kenaikan dan penurunan volume penjualan produk di pihak produsen 

tergantung dari pesanan yang ada. Pesanan meningkat maka volume penjualan 

produk pun meningkat. Penjualan kelinci pada Bapak ahmad dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2.Penjualan ternak kelinci pada usaha peternakan kelinci Bapak 
Ahmad per Juni 2011. 

Produk 

Kelinci Hias 

Jenis Kelinci Jumlah 

(ekor) 

Harga 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

Prosentase 

(%) 

Bibit 

Lyon 200 8.000 1.600.000 34,07 
Silangan Lyon 50 7.500 375.000 7,98 

Rex 100 12.500 1.250.000 26,67 

Anggora Inggris 10 10.000 100.000 2,15 

Unggul 20 25.000 500.00 10,65 

Induk 
Sepasang Rex 2 100.000 200.000 4,26 

Sepasang Lyon 2 100.000 200.000 4,26 

Pejantan Unggul 1 150.000 150.000 3,19 

Dara Dua Pasang Rex 4 200.000 200.000 4,26 
Dua Pasang Lyon 4 120.000 120.000 2,57 

Jumlah  393  4.695.000 100 
Sumber : Data primer diolah, 2011. 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa penjualan ternak kelinci yang paling besar 

terdapat di sector produk kelinci hias anakan umur 1 – 1,5 bulan adalah jenis Lyon 

dan Rex yaitu sebesar 34,07 % dan 26,67 % (Tabel 2). Disebabkan oleh faktor 
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konsumen yang suka terhadap kelinci hias anakan umur 1 – 1,5 bulan terutama 

jenis Lyon dan Rex karena bentuk dan warna bulunya bagus. 

4. Promosi 

Promosi ternak kelinci dilakukan dengan cara personal selling dari orang yang 

satu kepada orang yang lain. Kegiatan promosi yang kurang menyebabkan 

penjualan produk tidak maksimal terutama bagi perusahaan yang sedang 

berkembang. Gitosudarmo (1994) berpendapat bahwa promosi merupakan 

kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar dapat mengenali 

produk yang ditawarkan oleh perusahan kapada konsumen. Kemudian konsumen 

mengkonsumsi produk tersebut. Beberapa cara untuk mempromosikan suatu 

produk, yaitu iklan, publikasi, dan personal selling (door to door, mail order, 

telepon, dan direct selling). Kegiatan promosi akan berjalan lancar apabila 

didukung oleh tangga pemasaran yang handal. Peternakan kelinci Bapak ahmad 

tidak memiliki tenaga pemasaran sehingga kegiatan promosi belum dapat berjalan 

dengan baik.  

5. Penanganan Resiko 

Produk ternak kelinci yang telah dijual kepada pedagang pengecer dapat 

timbul berbagai macam resiko, diantaranya kematian kelinci akibat kelelahan di 

perjalanan dan kekurangan pakan. Resiko ini dapat dicegah dengan 

mempersiapkan pakan dan minum yang cukup untuk ternak yang diangkut selama 

dalam perjalanan. 
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6.  Analisi Keuangan 

Modal yang dimiliki merupakan modal yang dimiliki Bapak Ahmad sendiri 

selaku pengelola paguyupan karena usaha peternakan kelinci hias merupakan 

usaha milik keluarga. Modal yang ada dikelola secara independen dalam 

menjalankan usahanya. 

Soekartawi (1991) juga menyatakan bahwa pengelolaan modal pada 

prinsipnya dibagi atas dua macam, yaitu barang – barang yang tidak habis dalam 

satu kali proses produksi, seperti perlengkapan kandang dan bangunan kandang. 

Barang – barang yang habis dalam sekali proses produksi, misalnya pakan dan 

vaksin. 

Modal yang digunkan peternakan milik responden sebesar Rp 53.098.659,00 

yang terdiri dari (1) modal tetap dan (2) modal tidak tetap, perinciannya sebagai 

berikut :  

1) Modal tetap terdiri atas : 

a. Kandang 

b. Peralatan 

c. Perlengkapan 

d. Induk 

2) Modal tidak tetap terdiri atas : 

a. Pakan  

b. Obat – obatan  

c. Air dan listrik 

d. Perbaikan kandang 
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e. Transportasi 

f. Kotak atau kardus kelinci 

g. Tenaga kerja 

Rincian modal yang digunkan responden untuk usaha peternakan kelinci 

dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Struktur kepemilikan modal pada peternakan kelinci Bapak Ahmad 
No Modal Tetap Nilai (Rp) No Modal Tidak Tetap Nilai (Rp) 
1. Kandang 9.937.500 1. Pakan 2.529.760 
2. Peralatan 23.736.800 2. Obat – obatan 183.000 
3. Perlengkapan 824.000 3. Air dan Listrik 35.000 
4. Induk Kelinci 14.943.999 4. Perbaikan Kandang 23.600 
 5. Biaya Transportasi 360.000 

6. Kotak Kelinci 75.000 
7. Tenaga Kerja 450.000 

Jumlah 49.442.299 3.656.360 
Total Modal 53.098.659 
Sumber : Data primer diolah, 2011. 

Tjondrokusumo (1990) menyatakan bahwa penerimaan yaitu penjualan 

output yang biasanya diukur dengan sejumlah nilai uang dari output. Soekartawi 

(1995) menambahkan bahwa nilai penrimaan tunai usaha adalah nilai uang yang 

diterima dari hasil penjualan yaitu sebesar produk dikalikan harga jual produk. 

Total penjualan dapat dilihat pada tabel 2. 

Pendapatan diperoleh dari total penerimaan dari hasil penjualan produk 

ternak kelinci dikurangi total biaya produksi. Total pendapatan yang diperoleh per 

Juni 2011.adalah : 

Pendapatan = Total Penerimaan – Total Biaya Produksi 

   = Rp 4.695.000,00 – Rp 4.005.676,00 

   = Rp 689.324,00 



 52

Jadi pendapatan usaha peternakan kelinci Bapak Ahmad per bulan adalah 

Rp 689.324,00. Total biaya produksi dapat dilihat pada tabel  4. 

Tabel 4. Struktur biaya produksi per bulan pada peternakan kelinci Bapak 
Ahmad. 

Jenis Biaya Nilai (Rp) Prosentase (%) 

1. Biaya Tetap 
a. Penyusutan Kandang 
b. Penyusutan Peralatan 
c. Penyusutan Perlengkapan 
d. Penyusutan Indukan 

 
43.490 
123.629 
4.292 
177.905 

 
1,08 
3,08 
0,10 
4,44 

Jumlah Biaya Tetap 349.316  

2. Biaya Tidak Tetap 
a. Biaya Pakan 
b. Transportasi 
c. Listrik dan Air 
d. Pembelian Kardus 
e. Perbaikan Kandang 
f. Obat – obatan 
g. Tenaga Kerja 

 
2.529.760 
360.000 
35.000 
75.000 
23.600 
183.000 
450.000 

 
63,15 
8,98 
0,87 
1,87 
0,58 
4,56 
11,23 

Jumlah Biaya Tidak Tetap 3.656.360  

Total Biaya Produksi 4.005.676 100 

Sumber : Data primer diolah, 2011. 

Biaya variable terbesar terdapat pada biaya pakan sebesar 63,16 persen. Nilai 

ini menunjukkan bahwa pakan berasal dari luar peternakan sehingga peternakan 

kelinci Bapak ahmad harus mengeluarkan biaya pakan yang cukup tinggi karena 

tidak terdapat sumber pakan sendiri. Soekartawi (1995), menyatakan bahwa biaya 

pakan merupakan komponen biaya terbesar dengan prosentase sekitar 60 – 80 

persen. Pembelian hijauan pakan yang berupaka daun wortel dilakukan dengan 

pengambilan dari ladang sedangkan pakan tambahan berupa whet pollard dan 

ampas tahu dibeli langsung dari pedagang.   
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7. informasi Pasar 

Informasi pasar sangat dibutuhkan untuk mengetahui peluang pasar produk 

kelinci hias yang berdampak pada penigkatan penerimaan dan pendapatan. 

Informasi dari lembaga pemasaran yang tepat, cermat dan akurat sangat 

diharapkan, sehingga segala perubahan yang terjadi dalam rangka pemasaran 

produk seperti perubahan permintaan produk dapat segera diketahui. Lembaga 

pemasaran berperan dalam memberikan informasi pasar kepada produsen. 

 Beberapa informasi penting, sebagai bahan pertimbangan bagi produsen 

antara lain : 

1. Adanya keluhan harga yang relatif mahal 

2. Produk kelinci hias memiliki prospek pasar yang cukup besar apabila 

didukung dengan kegiatan promosi yang intensif, tepat dan terarah.  

 Informasi diatas apabila ditanggapi secara cermat oleh produsen akan 

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mencari alternatif solusi 

pemasaran, baik dalam peningkatan volume penjualan maupun kepuasan 

konsumen.  

4.4.2. Pedagang Pengecer (Lembaga Pemasaran) 

Pedagang pengecer pada usaha peternakan adalah pengecer A, B, C, D dan 

E. Pengecer melakukan fungsi pemasarn yang relatif sama, yaitu : 

1. Pembelian 

Seluruh pedagang pengecer melakukan pembelian produk ternak kelinci 

hias. Pesanan produk disesuaikan permintaan konsumen. Harga pembelian ternak 

kelinci hias dari produsen berkisar antara Rp 7.500,00 – Rp 125.000,00 per ekor. 
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Tabel 5. Pembelian kelinci hias masing – masing pedagang pengecer per Juni  
2011. 

Pedagang 
Pengecer Jenis Produk Jumlah 

(ekor) 
Harga 
(Rp/ekor) Total (Rp) Presentase 

(%) 

A Bibit Lyon 60 8.000 480.000 10,23 
Rex 40 12.500 500.000 4,26 

 Induk Rex 2 100.000 200.000 4,26 

B 
Bibit Lyon 70 8.000 560.000 11,93 

S. Lyon 20 7.500 150.000 3,2 
 A. Inggris 10 10.000 100.000 2,12 
Induk Lyon 2 100.000 200.000 4,25 

C Bibit 
Lyon 20 8.000 160.000 3,4 
S. Lyon 30 7.500 225.000 4,8 
Rex 10 12.500 125.000 2,7 

Dara Rex 4 50.000 200.000 4,26 

D Bibit 
Lyon 20 8.000 160.000 3,4 
Rex 50 12.500 625.000 13,3 
Unggul 10 25.000 250.000 5,32 

Dara Lyon 4 80.000 120.000 2,55 

E Bibit Lyon 30 8.000 240.000 5,1 
Unggul 10 25.000 250.000 5,32 

Induk Unggul 1 125.000 125.000 3,2 
Total 393  4.695.000 100 

Sumber : Data primer diolah, 2011. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah pembelian produk yang dilakukan 

oleh para pedagang pengecer kepada produsen dipengaruhi oleh jumlah produk 

yang diinginkan konsumen, hal ini dapat dilihat dari table 5 yaitu jumlah 

pembelian bibit oleh pedagang pengecer yang berbeda – beda jumlahnya setiap 

pengecer.  

2. Penjualan  

Harga jual yang ditetapkan oleh para pedagang pengecer dengan 

melebihkan harga jual diatas harga belinya. Harga jual pada masing – masing 

pedagang pengecer dapat dilihat pada table 6. 
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Tabel 6. Target dan Realisasi Penjualan kelinci hias masing – masing 
pedagang pengecer  per Juni  2011. 

Pedagang 
Pengecer Jenis Produk 

Jumlah 
yang di 
tawarkan 

Jumlah 
yang 
terjual 

Harga 
(Rp/ekor) Total (Rp) 

A Bibit Lyon 60 50 15.000 750.000 
Rex 40 35 15.000 525.000 

 Induk Rex 2 2 150.000 300.000 

B 
Bibit Lyon 70 65 15.000 975.000 

S. Lyon 20 15 15.000 255.000 
 A. Inggris 10 10 15.000 150.000 
Induk Lyon 2 2 150.000 300.000 

C Bibit 
Lyon 20 20 10.000 200.000 
S. Lyon 30 30 10.000 300.000 
Rex 10 8 15.000 120.000 

Dara Rex 4 3 60.000 180.000 

D Bibit 
Lyon 20 20 10.000 200.000 
Rex 50 48 15.000 720.000 
Unggul 10 8 50.000 400.000 

Dara Lyon 4 3 50.000 150.000 

E Bibit Lyon 30 27 12.500 337.500 
Unggul 10 10 30.000 300.000 

Induk Unggul 1 1 175.000 175.000 
Total 393 357  6.307.500 
Sumber : Data primer diolah, 2011. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa total penjualan dari masing-masing pedagang 

pengecer sebanyak 357 ekor dari jumlah 393 ekor yang di tawarkan berarti ada 36 

ekor yang tidak terjual. Dan harga jual produk dari masing – masing pedagang 

pengecer berbeda. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pada proses pemasaran dan 

keuntungan yang diharapkan menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Total 

biaya pemasaran dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 7. Target dan realisasi penjualan kelinci pada peternakan Bapak 
Ahmad per Juni 2011 
No  Jenis kelinci Jumlah yang di 

tawarkan 

Jumlah yang terjual 

1 Anggora biasa  78 - 

2 Anggora inggris 25 10 

3 Australia biasa 12 - 

4 Inggris lop 4 - 

5 Himalaya  4 - 

6 Lyon  210 206 

7 Fuji lop 5 - 

8 New zeland white 3 - 

9 Rex 110 106 

10 Silangan lyon / inggris 60 50 

11 Flams reus gians 25 21 

Total  535 393 

 

Tabel 7 menunjukan bahwa jumlah kelinci yang terjual sebanyak 393 ekor 

sedangkan jumlah kelinci yang di tawarkan sebanyak 535 hal ini dipengaruhi oleh 

faktor cuaca ketika musim penghujan permintaan cenderung menurun karena 

resiko kematian lebih tinggi di bandingkan musim kemarau sehingga kelinci yang 

ditawarkan tidak terjual semua. 

 

3. pengangkutan Produk 

Pengangkutan produk kelinci dilakukan oleh agen yang sekaligus sebagai 

pedagang pengecer menggunakan satu unit sepeda motor. Pengiriman produk 

untuk lokasi Surabaya dilakukan satu kali dalam seminggu, yaitu pada hari sabtu. 
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Sedangkan untuk lokasi Malang dilakukan pengambilan oleh pedagang pengecer 

secara langsung dalam waktu yang tidak tentu.  

4. promosi 

peningkatan volume penjualan berkaitan erat dengan kegiatan promosi. 

Seluruh pedagang pengecer melakukan promosi secara accidental dengan cara 

informasi berantai secara melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal 

perluasan informasi yang dilakukan dengan metode personal selling. Konsumen 

tersebut berasal dari etnis cina konsumen sangat berminat pada pemeliharaan 

kelinci hias. Menurut Gitosudarmo (1994), menyatakan bahwa kebutuhan dan 

kegiatan konsumen merupakan kesempatan pasar bagi pengusaha untuk dapat 

melayaninya secara baik sehingga masyarakat akan menjadi senang dan puas. 

Manusia memiliki hirarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, sosial, 

harga diri dan aktualisasi diri. 

Fungsi pemasaran yang dilakukan para pedagang  pengecer sacara umum 

memiliki kesamaan hanya ada sedikit perbedaan pada beberapa hal yang 

dipengaruhi oleh tujuan usaha masing – masing lembaga pemasaran. 

5. Penanganan Resiko 

Resiko yang dihadapi oleh pedagang pengecer ialah produk yang tidak 

terjual dan daya tahan produk kelinci hias. Alternatif pemecahan masalah yang 

dilakukan oleh pedagang pengecer ialah penetapan harga jual yang relatif tinggi 

dan bervariasi sehingga apabila telah mencapai titik impas, produksi kelinci hias 

yang tidak terjual dapat dijual kembali untuk menambah nilai pendapatan dari 

pedagang pengecer. 



 58

6. Analisis Keuangan 

Modal usaha berasal dari modal sendiri yang dipergunakan untuk pembelian 

produk dan pembelian fasilitas pemasaran. Penerimaan para pedagang 

pengecer pada bulan Juni 2011 dapat dilihat Tabel 8. 

Tabel 8. Penerimaan Pedagang Pengecer per Juni 2011. 

Pedagang 
Pengecer Jenis Produk Jumlah 

(ekor) 
Harga 
(Rp/ekor) Total (Rp) 

A Bibit Lyon 50 15.000 750.000 
Rex 35 15.000 525.000 

Induk Rex 2 150.000 300.000 

B 
Bibit Lyon 65 15.000 975.000 

S. Lyon 15 15.000 225.000 
 A. Inggris 10 15.000 150.000 
Induk Lyon 2 150.000 300.000 

C Bibit 
Lyon 20 10.000 200.000 
S. Lyon 30 10.000 300.000 
Rex 8 15.000 120.000 

Dara Rex 3 60.000 180.000 

D Bibit 
Lyon 20 10.000 200.000 
Rex 48 15.000 720.000 
Unggul 8 50.000 400.000 

Dara Lyon 3 50.000 150.000 

E Bibit Lyon 27 12.500 337.500 
Unggul 10 30.000 300.000 

Induk Unggul 1 175.000 175.000 
Total 357  6.307.500 
 Sumber : Data primer diolah, 2011. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa total dari penerimaan ada 357 ekor jumlah kelinci 

hias yang laku terjual dari 393 ekor kelinci hias yang dijual atau dibeli dari 

produsen, berarti ada 36 ekor kelinci hias yang tidak terjual disimpan untuk 

penjualan bulan berikutnya. Pada pedagang pengecer B yang berasal dari 

penjualan bibit kelinci hias Lyon sebanyak Rp 975.000,00. Jumlah pembelian 

kelinci hias pedagang pengecer B dari produsen lebih besar dibandingkan 
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pedagang pengecer lain sehingga volume penjualan juga semakin besar. Faktor 

selera konsumen sangat berpengaruh terhadap volume penjualan produk kelinci 

hias. Konsumen sangat antusias terhadap produk kelinci hias jenis anakan atau 

bibit jenis Lyon, karena struktur bulunya bagus. Lokasi stand juga berpengaruh 

terhadap penjualan produk kelinci hias, stand berlokasi di Jatim park Kota Batu 

yang merupakan tempat wisata yang ramai yang dikunjungi masyarakat setiap 

harinya. Pendapatan masing – masing pedagang pengecer pada bulan Juni 2011 

dapat dilihat di tabel 9. 

Tabel 9. Pendapatan pedagang pengecer per Juni 2011 

 
Pengecer Jenis Produk Penerimaan 

(Rp) 

Pembelian 
Produk 
(Rp) 

Biaya 
pemasaran 
(Rp) 

Pendapatan (Rp)  
Total Revenue – Total 
Cost 

A 
Bibit Lyon 750.000 480.000 62.000 

333.000 Rex 525.000 500.000 
Induk Rex 300.000 200.000 
Sub Total 1.575.5000 1.180.000 

B 

Bibit Lyon 975.000 560.000 50.000 590.000 
S. Lyon 225.000 150.000 

 A. Inggris 150.000 100.000 
Induk Lyon 300.000 200.000 
Sub Total 1.650.000 1.010.000 

C 
Bibit 

Lyon 200.000 160.000 50.000 40.000 
S. Lyon 300.000 225.000 
Rex 120.000 125.000 

Dara Rex 180.000 200.000 
Sub Total 800.000 710.000 

D 
Bibit 

Lyon 200.000 160.000 50.000 265.000 
Rex 720.000 625.000 
Unggul 400.000 250.000 

Dara Lyon 150.000 120.000 
Sub Total 1.470.000 1.155.000 

E 
Bibit Lyon 337.500 240.000 5.000 167.500 

Unggul 300.000 250.000 
Induk Unggul 175.000 125.000 
Sub Total 812.5000 640.000 

Total 6.307.500 4.695.000  1.395.500 
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Tabel 9 Menunjukkan bahwa pendapatan terbesar pada masing – masing 

pedagang pengecer terdapat pada pedagang pengecer B yaitu sebesar Rp 

590.000,00. Jumlah biaya pemasaran yang relatif kecil dan jumlah penerimaan 

yang besar mengakibattkan hal tersebut bisa terjadi. 

Pada Tabel 8 dan 9 diatas menunjukkan bahwa penerimaan dan 

pendapatan dipengaruhi oleh banyak produk yang dapat dijual oleh masing – 

masing pedagang pengecer dan biaya pemasaran yang dikeluarkan. Terjadi 

peningkatan penjualan produk kelinci hias akan diikuti dengan peningkatan 

penerimaan dan pendapatan dengan asumsi biaya pemasaran stabil dan tetap. 

Menurut Soekarwati (1995) menyatakan bahwa, penerimaan merupakan nilai dari 

jumlah produk yang dihasilkan dikali dengan harga jual per unitnya, sedangkan 

pendapatan merupakan selisih antara permintaan total (total revenue) dengan 

biaya total (total cost). 

1.  Informasi Pasar 

Pedagang pengecer mencari informasi pasar melalui konsumen mengenai 

jenis dan produk kelinci hias sehingga pedagang pengecer mengetahui kegemaran 

konsumen dan derajat kepuasan konsumen terhadap produk kelinci hias. 

Informasi pasar sangat berguna sebagai salah satu cara untuk memperluas pasar 

penjualan produk kelinci hias dengan harapan terjadi peningkatan jumlah 

konsumen dan peningkatan pendapatan. 

 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran merupakan suatu jalur distribusi yang harus dilalui oleh 

arus barang (produk) dari produsen ke konsumen akhir. Tipe saluran dapat 
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berbentuk sederhana dan dapat pula rumit. Tergantung dari jenis produk, lembaga 

pemasaran dan sistim pemasaran yang ada.   

 Ada 2 tipe pemasaran yang menjadi model dasar (umum), yaitu  

1. Produsen              Konsumen 

2. Produsen          Pedagang pengecer (A,B,C,D dan E)             Konsumen 

Tipe pamasaran kelinci hias termasuk dalam kriteria pemasaran langsung 

dan tidak langsung, yaitu pemasran langsung ke konsumen akhir dan pemasaran 

melalui perantara (lembaga pemasaran) atau sesuai dengan system pemasaran 

berganda. Kotler (1997) berpendapat bahwa system pemasaran berganda adalah 

cara pemasaran yang memakai lebih dari satu cara dalam memasarkan produk. 

System ini, selain dipasarkan kepada pedagang pengumpul juga dipasarkan 

kepada distributor, pedagang besar maupun konsumen akhir. System ini memiliki 

kebaikan, yaitu bila salah satu cara lumpuh atau macet maka masih ada cara yang 

lain. Kelemahan ialah produsen memerlukan tenaga, pikiran dan sumber daya 

tambahan. 

Pemasaran produk kelinci hias pada tipe diatas menggunakan model single 

middleman channel, yaitu perpindahan barang dari produsen sampai kepada 

konsumen melalui suatu perantara ( Wisaptiningsih, dkk 1991). Pemasaran produk 

kelinci hias pada tipe diatas dapat dikatakan cukup baik (cocok), kerena 

sedikitnya jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran, 

sehingga harga yang diterima konsumen tidak terlalu besar. 
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 Biaya Pemasaran 

Lembaga pemasaran yang dilalui oleh produk kelinci hias dari produsen 

sampai ke konsumen akhir menjalankan fungsi akhir menjalankan fungsi 

pemasaran dan mengeluarkan biaya pemasaran untuk meningkatkan nilai guna 

produk kelinci hias. Biaya pemasaran peternakan kelinci Bapak ahmad tergolong 

kecil bahkan hampir tidak ada karena sebagian besar proses pengangkutan, 

pengumpulan dan lainnya dilakukan oleh agen yang sekaligus sebagai pedagang 

pengecer. Wisaptiningsih, dkk (1991) menyatakan bahwa, biaya dalam pemasaran 

timbul karena kegiatan – kegiatan penyelenggaraan pemasaran seperti 

pengumpulan dan pengangkutan. Lebih lanjut Soekarwati (1991) menambahkan 

bahwa besarnya biaya pemasaran berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini 

disebabkan oleh macam komoditi, lokasi pemasaran, macam lembaga pemasaran 

dan efektifitas pemasaran yang dilakukan. Biaya pemasaran pedagang pengecer 

dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Biaya pemasaran pedagang pengecer per Juni 2011 

Pedagang 
Pengecer Jenis Pengeluaran 

Biaya 
pemasaran 
(Rp) 

Total 
(Rp) 

Persentase 
(%) 

A 
Transportasi 40.000 62.000 28,58 
Pakan 10.000 
Sewa Stand 12.000 

B Pakan 50.000 50.000 23,04 
C Pakan 50.000 50.000 23,04 
D Pakan 50.000 50.000 23,04 
E Pakan 5.000 5.000 2,3 

Jumlah  217.000 100 
   Sumber : Data primer diolah, 2011 

Biaya pemasaran para pedagang pengecer (A,B,C,D dan E) memiliki 

perbedaan nilai. Fungsi pemasaran yang dilakukan pedagang pengecer sangat 
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sederhana, yaitu tanpa merubah dan menambah nilai produk kelinci hias. Semakin 

sederhana kegiatan fungsi pemasaran yang dilakukan maka nilai komersialnya 

akan relatif rendah. Widodo, dkk (1993), berpendapat bahwa untuk menekan 

biaya pemasaran, maka diperlukan beberapa langkah efisiensi pemasaran. 

 Margin pemasaran 

Marketing margin atau margin pemasaran ialah selisih antara harga yang 

harus dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen. Margin pemasaran 

ini diperlukan untuk menutup biaya pemasaran dan untuk memperoleh laba yang 

direncanakan. Rincian margin pemasaran dapat dilihat pada gambar 8.. 

Menurut Soekarwati (1995), margin pemasaran merupakan selisih harga 

pembelian pada setiap lembaga pemasaran dan persentase margin terhadap harga 

tingkat konsumen. 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah 

dengan melihat perbandingan share keuntungan dari masing – masing lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran dibandingkan dengan biaya 

pemasaran dari masing – masing lembaga pemasaran yang terlibat dengan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Apabila perbandingan share keuntungan dari masing – masing 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran merata, 

maka sistem pemasaran dikatakan efisien. 

2. Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran 

masing – masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 
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pemasaran merata dan cukup logis, maka sistem pemasaran dikatakan 

efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rincian Margin Pemasaran. 

Margin pemasaran, distribusi margin dan share produsen kelinci hias per Juni 

2011 dapat dilihat pada tabel 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Harga beli (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp8.000 
Bibit Rex   : Rp 12.500 
Induk Rex : Rp 100.000 
 

Harga beli (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp8.000 
Bibit S. Lyon : Rp 7.500 
Bibir Rex  : Rp 12.500 
Dara Rex : Rp 50.000 
 

Harga beli (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp8.000 
Bibit Rex   : Rp 7.500 
Bibit A.Ing : Rp 10.000 
Dara Lyon  : Rp 100.000 
 

Harga beli (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp8.000 
Bibit Rex   : Rp 12.500 
Bibit Unggul : Rp 25.000 
Dara Lyon : Rp 30.000 
 

Harga beli (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp8.000 
Bibit Unggul : Rp 25.000 
Induk Unggul : Rp 150.000 
 

PRODUSEN 

PENGECER A PENGECER B PENGECER C PENGECER D PENGECER E 

Harga Jual (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp 15.000 
Bibit Rex : Rp 15.000 
Induk Rex : Rp 150.000 

Harga Jual (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp 15.000 
Bibit S. Lyon : Rp 15.000 
Bibit A.Ing : Rp 15.000 
Induk Lyon : Rp 150.000 

Harga Jual (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp 10.000 
Bibit S.Lyon : Rp 10.000 
Bibit Rex : Rp 15.000 
Dara Rex : Rp 60.000 

Harga Jual (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp 10.000 
Bibit Rex : Rp 15.000 
Bibit Unggul : Rp 50.000 
Dara Lyon : Rp 50.000 

Harga Jual (Rp/Ekor) 
Bibit Lyon : Rp 12.500 
Bibit Unggul : Rp 30.000 
Induk Unggul :Rp 175.000 

KONSUMEN KONSUMEN KONSUMEN KONSUMEN KONSUMEN 

Marketing Margin  
(Rp/Ekor) 

Bibit Lyon : Rp 7.000 
Bibit Rex : Rp 2.500 
Induk Rex : Rp 50.000 

Marketing Margin 
(Rp/Ekor) 

Bibit Lyon : Rp 7.000 
Bibit S. Lyon : Rp 7.500 
Bibit A.Ing : Rp 5.000 
Induk Lyon : Rp 50.000 

Marketing Margin 
(Rp/Ekor) 

Bibit Lyon : Rp 2000 
Bibit S.Lyon : Rp 2.500 
Bibit Rex : Rp 2.500 
Dara Rex : Rp 10.000 

Marketing Margin 
(Rp/Ekor) 

Bibit Lyon : Rp 2000 
Bibit Rex : Rp 2.500 
Bibit Unggul : Rp 2.5000 
Dara Lyon : Rp 20.000 

Marketing Margin 
(Rp/Ekor) 

Bibit Lyon : Rp 4.500 
Bibit Unggul : Rp 5000 
Induk Unggul :Rp 25.000 
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Tabel 11. Margin Pemasaran, distribusi Margin dan Share Produsen 
    Produk Kelinci Hias per Juni 2011 

 
Pedag
ang 
Penge
cer  
Penge
cer 

Jenis 
Produk 

Harga 
Jual 
(Rp/e
kor) 

Harga 
Beli 
(Rp/e
kor) 

Biaya 
Pemasar
an 
(Rp/ekor
) 

Keuntu
ngan 
(Rp/eko
r) 

Distribusi 
Mergin 
(%) 

Share (%) Marketi
ng 
Margin 
(Rp/eko
r) 

(%
) DM

B 
(%) 

DM
K 
(%) 

SH
B(
%) 

SK 
(%
) 

SB 
(%) 

A 

Bib
it 

Lyon 15.000 8.000 

607 3.264 

8,6 46,
6 

53,
3 

21,
7 

4,0
4 7.000 46,

6 
Rex 15.000 12.500

0 
24,
2 130 83,

3 
21,
7 

4,0
4 2.500 16,

6 
Induk Rex 150.00 100.00

0 1,2 6,5 66,
6 2,1 0,0

4 50.000 33,
3 

B 

Bib
it 

Lyon 15.000 8.000 

490 5.784 

7 82,
6 

53,
6 

38,
5 3,2 7.000 46,

6 
S. 
Lyon 15.000 7.500 6,5 77,

1 50 38,
5 3,2 7.500 50 

 A.Ing
g 15.000 10.000 9,8 115 66,

6 
38,
5 3,2 5.000 33,

3 
Induk Lyon 150.00

0 
100.00
0 0,9 11,

5 
66,
6 3,8 0,0

3 50.000 33,
3 

C 

Bib
it 

Lyon 10.000 8.000 

781 6.254 

39 312 80 62,
5 7,8 2.000 20 

S. 
Lyon 15.000 7.500 31,

2 250 75 62,
5 7,8 2.500 25 

Rex 15.000 12.500 31,
2 250 83,

3 
41,
6 5,2 2.500 16,

6 
Dara Lyon 60.000 50.000 7,8 62,

5 
83,
3 

10,
4 1,3 10.000 16,

6 

D 

Bib
it 

Lyon 10.000 8.000 

595 3.154 

29,
7 157 80 31,

5 5,9 2.000 20 

Rex  15.000 12.500 23,
8 126 83,

3 21 3,9 2.500 16,
6 

Ungg
ul  50.000 25.000 2,3 12,

6 50 6,3 1,1 25.000 50 

Dara Lyon 50.000 30.000 2,9 15,
7 60 6,3 1,1 20.000 40 

E 

Bib
it  

Lyon 12.500 8.000 

121 426 

2,6 9,4 64 3,4 0,0
9 4.500 36 

Ungg
ul  30.000 25.000 2,4 8,5 83,

3 
`1,
4 

0,0
4 5.000 16,

6 
Induk 
Unggul 

175.00
0 

150.00
0 0,4 1,7 85,

7 0,2 0,0
06 25.000 14,

2 
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Terjadinya perbedaan margin pemasaran pada table 10 karena adanya 

perbedaan penentuan harga jual produk setiap pedagang pengecer. Pengecer 

menjual produk kelinci hias dengan harga tinggi, sedangkan harga beli relatif 

stabil sehingga margin pemasaran besar. Tidak menguntungkan bagi produsen dan 

konsumen sehingga solusi yang diterapkan adalah produsen mengontrol harga jual 

di tingkat lembaga pemasaran. Produsen harus mampu mempengaruhi pasar agar 

margin pemasaran tidak terlalu tinggi.  

Margin pemasaran dikatakan efisien apabila harga ditingkat produsen 

sama dengan harga ditingkat lembaga pemasaran (Sudiyo, 2002). Produsen dan 

lembaga pemasaran sulit menerapkannya dikarenakan beberapa hal yaitu, tingkat 

keuntungan yang diinginkan lembaga pemasaran berbeda – beda, jumlah 

permintaan konsumen atas produk kelinci hias berada dalam tahap perkenalan dan 

penawaran harga yang cukup tinggi. 

 Analisis kinerja jalur pemasaran dengan pendekatan Structure, Conduct 

and Market Performance (SCP) 

Kualifikasi yang dipakai peneliti mengadopsi pendapat Soekartiwi (1993), 

Abbot (1981) dan Sudiyono (2002) yang mengemukakan bahwa batasan dan 

aspek yang perlu diperhatikan dalam pendekatan struktur, perilaku dan 

penampilan pasar adalah : 

1. Struktur Pasar (Market Strukture) 

a. Besar kecilnya jumlah produsen dan konsumen 

b. System keluar masuknya barang 
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c. Jumlah produksi yang memadai agar dapat memasok barang dalam 

jumlah yang memadai. 

2. Perilaku Pasar (Market Conduct) 

a. Bagaimana barang membentuk pasar. 

b. Persaingan sehat antar pedagang. 

c. Kebijakan dalam menentukan kualitas. 

3. Penampilan Pasar (Market Performance) 

a. Penggunaan teknologi dalam pemasaran. 

b. Pertumbuhan pasar. 

c. Penghematan biaya. 

d. Peningkatan jumlah barang yang dipasarkan. 

Analisis struktur, perilaku dan penampilan pasar dilakukan secara 

deskriptif berdasarkan kualifikasi dengan tujuan memperoleh proses analisis. 

Format penilaian pendekatan struktur, perilaku dan penampilan pasar dapat dilihat 

pada table 12. 
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Tabel 12. Format Penilaian pendekatan Struktur, perilaku dan Penampilan 
Pasar 

Model Analisis Alat Ukur Pengamatan  Penilaian  Implikasi  
Struktur 
(Struktur) 

Jumlah pedagang Oligopolistik Tidak efesien Persaingan 
sempurna 

 Jumlah konsumen Oligopsoni  Tidak efesien Mudah 
 Kemudahan barang 

masuk pasar 
Konsentrasi pasar 

Mudah  
 
 
Terkonsentrasi  

Efisien 
 
 
Tidak efisien 

Mudah  
Tidak  
terkonsentrasi 
 
 

 Ratio input dan 
output 

Tinggi  Efisien Tinggi 

Conduct 
(perilaku) 

Penentuan kualitas Ditentukan oleh 
satu / beberapa 
pedagang  

Tidak efisien Tidak 
ditentukan 
oleh satu / 
beberapa 
pedagang 

 Praktek tidak jujur Tidak ada Efisien  Tidak ada 
 Persaingan antar 

pedagang 
Sehat  Efisien Sehat  

 Pembentukan harga Normal  Tidak efisien Standardisasi  
 Kolusi antar 

pedagang 
Tidak ada Efisien Tidak ada 

 Kegiatan promosi 
yang menyesatkat 

Tidak ada Efisien Tidak ada 

 Persekongkolan 
penetapan harga 

Tidak ada Efisien Tidak ada 

 Biaya pemasaran 
antar lembaga 
pemasaran 

Sama  Efisien Sama  

Performance 
(Penampilan) 

Share produsen Besar  Efisien Besar 

Distribusi dan 
margin pemasaran 

Adil  Efisien Adil 

 Ketersediaan 
produk 

Tidak setiap saat Tidak efisien Tidak setiap 
saat 

 Peningkatan 
penjualan 

Tidak ada Tidak efisien Ada  

 Penggunaan 
teknologi canggih 

Tidak ada Tidak efisien Ada  

 Dana promosi Kurang  Tidak efisien Rasional  
Sumber : Data pengamatan diolah,2011 
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Penilaian kinerja jalur pemasaran dengan pendekatan analisis struktur, 

perilaku dan penampilan pasar (S-C-P) menggambarkan bahwa kinerja jalur 

pemasaran produk kelinci hias masih belum seluruhnya efisien walaupun ada 

beberapa faktor efisien. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi belum efisiennya kinerja jalur 

pemasaran antara lain : 

1. Jumlah pedagang pengecer dan jumlah pembeli yang relatif sedikit. 

Jumlah pengecer hanya berjumlah 5, sehingga memberikan dampak 

yang tidak menguntungkan bagi produsen atau peternak karena 

distribusi produk masih terbatas dan belum mampu menguasai pasar. 

Produsen tergolong pada jenis pasar oligopolistic, yaitu hanya ada 

beberapa produsen yang menghasilkan produk homogen atau berbeda 

corak (Sudiyono, 2002). Keterbatasan jumlah konsumen terjadi karena 

konsumen relatif sedikit dan hanya di lingkup tempat wisata saja, maka 

tergolong jenis pasar oligogopsoni, yaitu sedikit pembeli dengan 

produk yang homogen atau berbeda corak (Sudiyono, 2002). Semakin 

banyak produk yang diserap oleh konsumen, maka semakin besar 

volume penjualan dan pendapatan produsen. Menurut Sutami (2002), 

perusahaan harus aktif dan bersikap positif terhadap konsumen bila 

tidak ingin memperoleh kesulitan dalam memasarkan hasil 

produksinya.    
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2. Pasar cenderung terkonsentrasi pada wilayah Malang, hal ini dapat 

diamati pada lokasi pengecer dan konsumen terbanyak. kurangnya 

Peningkatan volume penjualan.. 

3. Harga produk ditentukan secara sendiri oleh masing – masing pengecer 

sesuai dengan keuntungan yang diharapkan. Produsen tidak mampu 

mengontrol harga produk serta melakukan penetrasi pasar karena 

kekuatan produsen yang belum berpengaruh (produsen dalam tahap 

perkenalan). Menurut Sutawi (2002) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kebebasan untuk menetapkan harga, antara lain : 

a. Persaingan. Semakin banyak pesaing, maka kebebasan menentukan 

harga semakin terbatas. 

b. Reputasi. Reputasi produsen atau lembaga pemasaran 

mempengaruhi tinggi rendahnya harga produk. 

c. Kondisi lingkungan. Apabila perusahaan ingin menetapkan harga, 

maka perusahan tersebut harus dapat membuat suasana tempat 

penjualannya berbeda dengan tempat penjualan pesaing. 

d. Bauran produk, daur produk dan permintaan konsumen. 

4. Dana promosi yang kurang pada produsen sehingga volume penjualan 

cenderung tidak meningkat. Besarnya dana promosi harus diiringi 

dengan peningkatan volume penjualan untuk mengurangi resiko 

kerugian. 

5.  Produk tidak tersedia setiap saat karena produsen hanya melakukan 

penjualan sesuai dengan permintaan pengecer dan konsumen. 
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Faktor yang menyebabkan kinerja jalur pemasaran efisien dan perlu 

dipertahankan oleh seluruh lembaga pemasaran, termasuk produsen. Adapun 

faktor – faktor tersebut antara lain : 

1. Kemudahan produk dalam memasuki pasar karena jumlah pesaing 

sedikit. Menurut Sudiyono (2002) semakin sempurnanya pasar, maka 

semakin sulit produsen baru untuk masuk kedalam system pasar 

tersebut.  Keadaan pasar yang sedikit pesaingnya ini akan terus terjadi 

apabila jumlah pesaing tidak bertambah, maka produsen yang baru 

akan mengalami kesulitan dalam memasuki pasar dan untuk mengatasi 

hal ini maka lembaga pemasaran perlu melakukan strategi baru. 

2. Rasio output dengan input sebesar 2,45. Nilai ini didapat dari 

perbbandingan jumlah input (produksi kelinci = 965 ekor) dengan 

jumlah output (produk kelinci dipasarkan = 393 ekor) 

3. Tidak adanya kolusi antar pengecer, persaingan usaha yang sehat antar 

pengecer serta praktek kejujuran para pengecer menjadi nilai tambah 

kredibilitas dihati konsumen baik dalam penetapan harga jual maupun 

kegiatan pemasaran lainnya. 

4. Biaya pemasaran yang relatif sama besarnya karena lembaga 

pemasaran tidak melakukan perubahan dan penambahan nilai guna 

dari produk, sehingga besarnya biaya pemasaran masih tergolong 

wajar dalam kegiatan fungsi pemasaran yang dilakukan lembaga 

pemasaran. Soekarwati (1993) menyatakan bahwa besarnya biaya 

pemasaran berbeda satu dengan lainnya, hal ini disebabkan oleh 
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macam komoditi, lokasi pemasaran, macam lembaga ppemasaran dan 

efektifitas pemasaran yang dilakukan.  

5. Share yang diterima produsen tergolong adil dan rasional. Menurut 

Sudiyino (2002) bila harga per unit produk ditingkat produsen lebih 

rendah disbanding harga per unit produk ditingkat lembaga pemasaran. 

Maka share  tergolong rasional. 

6. Margin pemasaran dan distribusi margin pemasaran, dapat dikatakan 

adil dan wajar. Perbedaan margin dan distribusi margin pemasaran 

terjadi karena perbedaan kreatifitas lembaga pemasaran dalam 

melakukan promosi dan tujuan usaha serta kepandaian memuaskan 

konsumen.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Jumlah ternak kelinci yang ditawarkan di peternakan kelinci milik Bapak 

Ahmad sebanyak 535 ekor dan yang terjual 393 ekor. Hal ini dipengaruhi oleh 

faktor cuaca ketika musim penghujan permintaan cenderung menurun karena 

resiko kematian lebih tinggi di bandingkan musim kemarau sehingga kelinci yang 

ditawarkan tidak terjual semua. Perpindahan produk kelinci hias dalam saluran 

pemasaran melewati satu lembaga pemasaran yaitu pedagang pengecer yang 

terdiri dari 5 pedagang pengecer (A,B,C,D, dan E) yang terlibat dalam pemasaran 

produk kelinci hias dari produsen ke konsumen. Pedagang pengecer (A,B,C,D dan 

E) menjual produk kelinci hias ke konsumen dengan harga yang tinggi sedangkan 

harga beli dari produsen relatif stabil, sehingga margin pemasarn besar. Kinerja 

jalur pemasarn menggunakan pendekatan struktur, prilaku dan penampilan pasar 

(S-C-P) menunjukkan masih belum efisien jalur pemasaran produk kelinci hias 

karena beberapa faktor antara lain jumlah pedagang dan konsumen yang terbatas 

di lingkup tempat wisata saja, terjadi konsentrasi pasar artinya penjualan kelinci 

hanya berfokus pada 5 pedagang pengecer itu saja, kurangnya penentuan kualitas 

untuk jenis kelinci yang diminati konsumen dan ketersediaan produk kelinci yang 

di minati konsumen berkurang misalnya jenis lyon dan inggris, tingginya tingkat 

harga untuk pasar konsumen umum, rendahnya volume penjualan untuk jenis 

kelinci silangan lokal maupun anggora, penggunaan teknologi tidak ada dan tidak 

tersedia dana promosi. 
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5.2  Saran  

1. Sebaiknya produsen atau peternak mengontrol harga jual di tingkat lembaga 

pemasaran yaitu pengecer dengan menjalin kerja sama yang 

berkesinambungan antar lembaga dengan cara memonitoring langsung, 

karena diperoleh margin tinggi disebabkan oleh pengecer yang menjual 

produk kelinci hias dengan harga terlalu tinggi ke konsumen sehingga 

konsumen sedikit untuk membeli kelinci hias. 

2. Faktor yang menyebabkan belum efisiensi dan faktor yang menyebabkan 

efisiensinya kinerja jalur pemasaran sebaiknya perhatikan dalam pemasaran 

kelinci hias ini, salain untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran 

juga dapat menjaga kelangsungan usaha dimasa mendatang apabila 

berkeinginan untuk kemajuan usaha peternakan kelinci, karena produk 

kelinci hias masih memiliki prospek yang cukup besar apabila diamati 

secara cermat dan tepat. 
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Lampiran 1. Denah Lokasi Peternakan 

 

     Arah Jombang / TMP    

Gang 

 karate 

Jl. 

Raya 

batu  

Kandang peternakan 

 

                                        

mushola                                                       Rumah bpk ahmad                                                       

 

       Jl. Abdul Ghani 
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Lampiran 2. Denah Kandang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ××  

 

 

 

Keterangan : 

I : Kandang 1 

II : Kandang 2 

III : Kandang 3 

IV : Kandang 4 

V : Kandang 5 

VI : Kandang 6 

VII : Ember Besar 
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Lampiran 3. Perhitungan Biaya Produksi 

Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya Penyusutan Kandang : 

Biaya Penyusutan Kandang Battery (masa pakai 20 tahun) 

 

 
= Rp 396.875,00 per tahun 

Biaya penyusutan atap kandang (masa pakai 16 tahun) 

 

 
= Rp 125.000,00 per tahun 

Total biaya penyusutan kandang per tahun = Rp 521.875,00 
Jadi, biaya penyusutan kandang per bulan adalah Rp 43.490,00 
Biaya Penyusutan Perlengkapan : 

Biaya penyusutan tempat pakan (masa pakai 16 tahun) 

 

 
= Rp 14.625,00 per tahun 

Biaya penyusutan kotak beranak (masa pakai 16 tahun) 

 

 
= Rp 36.875,00 per tahun 

Total biaya penyusutan perlengkapan per tahun Rp 51.500,00 

Jadi biaya penyusutan perlengkapan per bulan adalah Rp 4.295,00 

Biaya Penyusutan Peralatan : 
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= Rp 1.483.550,00 per tahun 
Jadi biaya penyusutan peralatan per bulan adalah Rp 123.629,00 

Biaya Penyusutan Induk : 
Biaya penyusutan Induk (masa pakai 7 tahun) 

 

 
= Rp 2.134.857,00 per tahun 

Jadi biaya penyusutan induk per bulan adalah Rp 177.905,00 

 

Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost) 

1. Biaya Pakan Ternak : 

Biaya untuk konsentrat 

a. Untuk white pollard  

 
= Rp 588.660,00 per bulan 

b. Untuk ampas tahu  

 
= Rp 210.200,00 per bulan 

Total biaya pakan konsentrat per bulan adalah Rp 798.760,00 
Biaya untuk pakan hijauan 

Biaya = jumlah yang diberikan x harga x 30 hari 
            = 5,77 karung x Rp 10.000 x 30 hari 

     = Rp 1.731.000,00 per bulan 
Jadi, total biaya pakan ternak per bulan adalah Rp 2.529.760,00 

2. Biaya pengobatan : 

Harga obat – obatan per bulan adalah Rp 183.000,00 

 

3. Biaya Transportasi : 

Biaya   = harga bensin per liter x kebutuhan 

 = Rp 4.500,00 x 80 liter 

 = Rp 360.000,00 perbulan  
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4. Biaya Air dan Listrik : 

Biaya rekening air = Rp 10.000,00 per bulan  

Biaya rekening listrik = Rp 25.000,00 per bulan 

Jadi, total biaya air dan listrik per bulan adalah Rp 35.000,00 

 

 

5. Biaya Perbaikan Kandang : 

Biaya   = harga bambu + harga paku 

= Rp 20.000,00 + Rp 3.600,00 

= Rp 23.600,00 per bulan 

6. Biaya Pembelian Kardus : 

Biaya   = kardus besar + kardus kecil 

= Rp 15.000,00 + Rp 60.000,00 

= Rp 75.000,00 per bulan 

 

7. Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang digunakan hanya satu orang, per hari digaji Rp 

15.000,00 

Jadi biaya tenaga kerja dalam satu bulan adalah 

Biaya   = jumlah tenaga kerja x gaji x 30 (hari) 

= 1 x Rp 15.000,00 x 30  

= Rp 450.000,00 per bulan 
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Lampiran 4 Penerimaan 

 Penerimaan yang diperoleh dari usaha ternak kelinci milik Bapak Ahmad 

selama satu bulan adalah sebesar Rp 4.695.00,00 dengan perincian sebagai berikut 

 

Harga (jenis kelinci) = jumlah kelinci x harga per ekor 

Penjualan bibit kelinci (umur 1 – 1,5 bulan) 

Lyon   = 200 ekor x Rp 8.000,00 

  = Rp 1.600.000,00 

Silangan Lyon = 50 ekor x Rp 7.500,00 

  = Rp 375.000,00 

Rex  = 100 ekor x Rp 12.500,00 

  = Rp 1.250.000,00 

Angora Inggris = 10 ekor x Rp 10.000,00 

   = Rp 100.000,00 

Unggul   = 20 ekor x Rp 25.000,00 

   = Rp 500.000,00 

Total adalah Rp 3.725.000,00 

 

Penjualan induk kelinci (umur 6 – 12 bulan)   

Rex   = 2 ekor (satu pasang) x Rp 100.000,00 

  =  Rp 200.000,00 

Lyon   = 2 ekor (satu pasang) x Rp 100.000,00 

  = Rp 200.000,00 

Unggul (pejantan) = 1 ekor x Rp 150.000,00 

   = Rp 150.000,00 

Total adalah Rp 550.000,00 
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Penjualan kelinci dara (umur 3-5 bulan) 

Rex   = 4 ekor (dua pasang) x Rp 50.000,00 

  = Rp 200.000,00 

Lyon   = 4 ekor (dua pasang) x Rp 30.000,00 

  = Rp 120.000,00 

Total adalah Rp 320.000,00 
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Lampiran 5 Perhitungan Laba dan Modal 

 

Perhitungan laba atau keuntungan 

 Laba = penerimaan – total biaya produksi 

  = Rp 4.695.000,00 – Rp 4.005.676,00 

  = Rp 689.324,00 per bulan. 

 

Perhitungan modal 

Modal dibagi atas modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetapnya sebesar Rp 

49.442.299,00 dan modal tidak tetapnya adalah Rp 3.656.360,00 jadi total modal 

yang digunakkan adalah sebesar Rp 53.098.659,00 dengan perincian sebagai 

berikut : 

a. Modal Tetap : 

Kandang   Rp 9.937.500,00 

Peralatan   Rp 23.736.800,00 

Perlengkapan   Rp      824.000,00 

Induk    Rp 14.943.999,00 

Jumlah    Rp 49.442.299,00 

b. Modal Tidak Tetap : 

Pakan     Rp 2.529.760,00 

Obat – obatan   Rp    183.000,00 

Air dab listrik   Rp      35.000,00 

Perbaikan kandang  Rp      23.600,00 

Transportasi   Rp   360.000,00 

Kardus kelinci   Rp     75.000,00 

Tenaga kerja    Rp   450.000,00 

Jumlah    Rp 3.656.360,00 
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Lampiran 6. Data Pedagang Pengecer 

 

a. Nama       : Slamet  

Tempat menjual produk (kelinci hias) :Pasar ternak hias Surabaya 

b. Nama       : Teguh 

Tempat menjual produk (kelinci hias) :Jatim Park, Batu 

c. Nama       : Mujiati,pardi/jeki 

Tempat menjual produk (kelinci hias) :Songgoriti, Batu 

d. Nama       : Ika 

Tempat menjual produk (kelinci hias) :Sengkaling, Malang 

e. Nama       : Aan 

Tempat menjual produk (kelinci hias) :Splindid, Malang 
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 Lampiran 7.Gambar jenis kelinci yang ada di peternakan      

                   
        Flamis Giant      New Zeland  

                                                                                                        
        Lion       Inggris cross  

                           
 Fuji Lop     Angora Inggris 

                           
 Rex      Australia Biasa 
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 Inggris lop    Dutch 

   
 Angora Biasa    Himalaya 

  
 Herliquin    Inggris Spot 
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Lampiran 8 Gambar Kandang 

  

  

  

 

  

 

 

 


