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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Peternakan  

Secara umum letak geografis Kabupaten 

Situbondo berada pada ketinggian 50 – 1.250 m di atas 

permukaan air laut dengan kisaran suhu antara 21 
0
C – 34 

0
C. Curah hujan berkisar antara 1000 mm – 1500 mm 

dengan rata-rata curah hujan 1250 mm pertahun. Letak 

Kabupaten Situbondo, disebelah utara berbatasan dengan 

Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan Selat 

Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. ( Data 

Monografi Kabupaten Situbondo, 2012). 

Rata – rata peternakan di Situbondo memiliki 

lokasi yang strategis karena berada dekat jalan raya, dekat 

dengan pasar dan pusat pemerintahan desa. Sarana 

transportasi yang lancar dan tersedianya jaringan telepon, 

listrik dan air, sehingga mempermudah proses produksi 

dan distribusi hasil usaha peternakan ayam broiler 

(pedaging). Lokasi kandang berjauhan dengan pemukiman 

penduduk sehingga dapat menghindarkan efek negatif 

yang dapat ditimbulkan baik bagi usaha peternakan 

tersebut maupun bagi lingkungan penduduk sekitar. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Rasyaf (2000) bahwa lokasi 

untuk peternakan ayam pedaging sebaiknya jauh dari 

keramaian, jauh dari lokasi perumahan atau dipilih tempat 

yang sunyi tidak jauh dari pusat pasokan bahan baku dan 

lokasi pemasaran serta termasuk areal agribisnis agar 
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terhindar dari penggusuran. Senada dengan Winarso 

(1989) yang menyatakan bahwa penentuan lokasi harus 

memenuhi syarat diantaranya faktor ekonomi, menyangkut 

transpotasi, listrik, air, suhu dan kelembapan serta tempat 

terisolir atau jauh dari keramaian. 

Suhu lingkungan kandang yang cukup bagi usaha 

peternakan ayam pedaging, dimana suhu tidak terlalu 

panas dan tidak terlalu dingin yaitu berkisar antara 20 
0
C – 

28 
0
C, sesuai dengan pendapat Rasyaf (2000) yang 

menyatakan bahwa pada suhu 18,3 
0
C – 35 

0
C (suhu 

kisaran daerah tropis) ayam pedaging akan lebih efisien 

dalam merubah pakan untuk meningkatkan bobot badan. 

Jumlah pemeliharaan ayam broiler di Kabupaten 

Situbondo tiap periode rata – rata yaitu 3.000 ekor. Strain 

yang digunakan adalah Hubbard yang diperoleh dari PT 

Wonokoyo, CP 202 diperoleh dari PT Phokpan dan 

Loghmann diperoleh dari PT Comfeed. Dalam satu tahun 

rata - rata dilakukan 6 periode pemeliharaan ayam broiler. 

Pakan yang diberikan pada ayam broiler bersal dari PT 

Japfa Comfeed dengan merk dagang BR-1 dan BR-2, PT 

Wonokoyo dengan merk dagang BR-1 dan BR-2, PT 

Pokpan dengan merk dagang 511-Bravo dan 512-Bravo 

pemberian pakan diberikan 2 kali sehari pagi dan sore 

hari. Kebutuhan air minum sebagai sumber air minum 

diperoleh dari PDAM dan ditampung dalam tandon air 

yang ada pada tiap kandang. Kebutuhan penerangan pada 

kandang melalui 2 cara yaitu alami dan buatan. 

Penerangan alami diperoleh dari sinar matahari dilakukan 

siang hari dan buatan dengan neon pada malam hari. 
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4.2  Karakteristik Responden Penelitian 

Responden didalam penelitian ini meliputi empat 

kelompok, yaitu : kelompok peternak, pedagang besar, 

pedagang pengecer dan pedagang kecil. Suatu proses 

pemasaran membutuhkan ketrampilan dan pengalaman di 

dalam usaha dan dapat meningkatkan pendapatannya.  

Pengambilan data dilakukan dari responden 

sebanyak 72 orang dan dijadikan sebagai data primer 

mengenai identitas peternak, pedagang besar, pedagang 

menengah dan pedagang kecil serta keadaan usahanya, 

yaitu data jenis kelamin, umur, pendidikan, lama usaha 

dan pekerjaan. Berikut dijelaskan karekteristik responden 

di daerah penelitian. 

 

4.2.1  Profil Peternak Ayam Broiler 

Peternak broiler berperan sebagai produsen 

ayam pedaging, karena proses produksi dijalankan 

oleh peternak. Peternak membeli biaya sapronak 

(DOC, pakan, obat dan vaksin) sehingga proses 

pemeliharaan hingga panen dilakukan oleh peternak. 

Peternak memperoleh pendapatan dari hasil 

penjualan ayam. Beberapa peternak, selain dari 

penjualan ayam pendapatannya juga berasal dari 

hasil penjualan karton bekas DOC, karung bekas 

pakan dan juga kompos yang berasal dari kotoran 

ayam dan sekam bekas litter. 

Peternak melakukan fungsi pertukaran dengan 

menjual ayam broiler  kepada pedagang besar. 

Sebagian besar ayam broiler dipasarkan kepada 

pedagang besar yaitu sejumlah 480.000 kg dengan 
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harga Rp. 13.533 /kg bobot hidup. Peternak 

melakukan fungsi penyimpanan jika panen tidak 

dapat diselesaikan dalam satu hari. Penyimpanan 

dilakukan dalam kandang milik peternak. Fungsi 

fasilitas yang dilakukan oleh peternak adalah 

mengenai penanggungan resiko dan inormasi pasar. 

Peternak mencari informasi tentang harga ayam 

pedaging jika ingin menjual ayam broiler, sehingga 

peternak dapat memprediksi harga jualnya. Peternak 

menanggung resiko dalam pemeliharaan yaitu resiko 

kematian dan penyakit. 

Peternak ayam broiler yang berjenis kelamin 

wanita sebesar 5 orang (20%) dan pria berjumlah 20 

orang (80%). Peternak ayam broiler yang paling 

banyak adalah pria dengan jumlah peternak 

sebanyak 20 orang. Peternak berjenis kelamin laki-

laki lebih banyak dibandingkan perempuan karena 

berkaitan dengan aktivitas fisik seperti pemesanan, 

pengangkutan dan pemeliharaan. Untuk grafik profil 

peternak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada Gambar 2. 
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              Data primer yang diolah. 2012 

  Gambar 2. Grafik Profil Peternak Ayam 

  Broiler Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Peternak ayam broiler yang berumur yang 

berumur 20 – 30 tahun berjumlah 6 orang (24%). 

Peternak yang berumur 31 – 40 tahun berjumlah 7 

orang (28%). Peternak yang berumur 41 – 50 tahun 

berjumlah 9 orang (36%) dan peternak yang 

berumur 51 – 60 tahun berjumlah 3 orang (12%). 

Peternak ayam broiler yang paling banyak adalah 

yang berumur 41 - 50 tahun dengan jumlah 

sebanyak 9 orang dan peternak yang paling sedikit 

adalah yang berumur 51 - 60 tahun berjumlah 3 

orang. yang mana semua umur responden tergolong 

umur yang termasuk dalam kategori usia tenaga 

kerja produktif. Irawan dan Suparmoko (1999) 

menjelaskan bahwa dari segi penduduk sebagai 

faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat 

bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk 
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yang berupa tenaga kerja ( man power ) yang dapat 

dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja 

adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 

sampai 64 tahun. 

Mempunyai tenaga kerja produktif yang 

banyak merupakan sisi positif bagi wilayah tersebut 

karena bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja 

dari luar daerah untuk melakukan suatu jenis 

pekerjaan. Namun hal tersebut juga harus diimbangi 

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang 

memadai, sehingga antara tenaga kerja produktif 

dan ketersediaan lapangan pekerjaan bisa seimbang. 

Untuk grafik profil peternak berdasarkan umur dapat 

dilihat pada Gambar 3.  

 

Data primer yang diolah. 2012 

   Gambar 3. Grafik Profil Peternak Ayam  

 Broiler Berdasarkan Umur 

 

24%

28%
36%

12%

20-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

51-60 Tahun
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Peternak ayam broiler yang mempunyai 

pendidikan terakhir SMA/sederajat berjumlah 20 

orang (80%) dan peternak yang mempunyai 

pendidikan terakhir Perguruan Tinggi berjumlah 5 

orang (20%). Sebagian besar peternak telah 

menamatkan pendidikannya sampai tingkat SMA 

dan perguruan tinggi. Hal ini dapat dikarenakan 

pada usaha beternak ayam broiler diperlukan 

kemampuan yang lebih untuk memelihara hewan 

ternak agar menghasilkan produksi yang maksimal. 

Tingkat pendidikan peternak adalah pendidikan 

yang ditempuh pada jenjang SMA berjumlah 20  

(80%), dan perguruan tinggi berjumlah 5 orang 

(20%). 

Tingkat pendidikan yang cukup baik untuk 

program 9 tahun wajib belajar di Negara Indonesia. 

Padil dan Supriyanto (2007) menyebutkan bahwa 

pendidikan dianggap sebagai sarana untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

karena pendidikan dianggap mampu untuk 

menghasilkan  tenaga kerja yang bermutu tinggi. 

Namun, pada umumnya penduduk Kabupaten 

Situbondo berfikir bahwa pengalaman itu lebih 

penting dari pada mencari pendidikan yang lebih 

tinggi. Maka mereka cenderung mencari 

pengalaman dengan menciptakan pekerjaan yang 

dianggap menambah pengalaman mereka dan 

meningkatkan sosial ekonominya sesuai 

kemampuan yang dimiliki. Untuk grafik profil 
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peternak berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada Gambar 4.  

 

 Data primer yang diolah. 2012 

 Gambar 4. Grafik Profil Peternak Ayam 

Broiler Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pengalaman usaha yang dilakukan oleh 

responden peternak adalah pengalaman usaha yang 

telah dijalankan tergolong baru dalam 

berpengalaman beternak ayam broiler sebanyak 21 

orang (84%) dalam usaha 1 – 5 tahun, 3 orang 

(12%) lama usaha 6 – 10 tahun dan 1 orang (4%) 

lama usaha 11 – 15 tahun. Perkembangan dari usaha 

tersebut tergantung dari iklim perdagangan yang 

terjadi di dunia usaha atau pasar. Dari segi 

pengalaman, peternak yang lebih lama dalam usaha 

beternak ayam broiler tentunya lebih dapat 

berkembang dengan baik karena usaha 

peternakannya tersebut telah lebih dulu mengenal 

80%

20%

SD

SMP

SMA

PT
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kondisi pasar yang ada serta selera dari konsumen. 

Mosher (1997) menyatakan bahwa lama usaha 

merupakan pengalaman yang dapat diambil 

manfaatnya sehingga dapat membantu dalam 

mengembangkan usahanya, sebab semakin lama 

usahanya berarti semakin banyak pengalaman yang 

didapat. Untuk grafik profil peternak berdasarkan 

lama usaha dapat dilihat pada Gambar 5. 

                         

 

    Data primer yang diolah. 2012 

      Gambar 5. Grafik Profil Peternak Ayam  

 Broiler Berdasarkan Lama Usaha 

 

Pekerjaan beternak ayam broiler yang 

dilakukan oleh responden peternak sebanyak 21 

orang (84%) merupakan pekerjaan utama mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian 

utama mereka adalah beternak ayam broiler. 

Sedangkan sebanyak 4 orang (16%) beternak hanya 
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sebagai pekerjaan sampingan. Suwarman (2002) 

menjelaskan bahwa pendidikan dan pekerjaan 

adalah dua karakteristik  yang saling berhubungan. 

Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang memiliki 

pendidikan yang lebih baik akan sangat responsif 

terhadap informasi. Untuk grafik profil peternak 

berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 6. 

                         

  
 Data primer yang diolah. 2012 

 Gambar 6. Grafik Profil Peternak Ayam Broiler 

Berdasarkan Pekerjaan 

 

4.2.2  Profil Pedagang Besar Ayam Broiler 

Pedagang besar disini berperan sebagai 

pembeli ayam pedaging dari peternak, pedagang 

besar berfungsi sebagai pedagang perantara antara 

peternak dengan konsumen. Pola pemasaran yang 

terjadi di pedagang besar adalah dengan mendatangi 
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calon konsumennya dan konsumen yang mendatangi 

pedagang besar. Barang yang dipasarkan oleh 

pedagang besar adalah barang hidup, yaitu ayam 

pedaging, sehingga resiko kematian dan penyusutan 

bobot badan harus ditekan sekecil mungkin. 

Pedagang besar harus memperhatikan sarana 

transportasi yang digunakan, karena dalam 

pembelian ayam pedagang besar harus mengambil 

sendiri ke kandang peternak. Kendala yang dihadapi 

oleh pedagang besar sebagai lembaga perantara 

disamping resiko pada transportasi yaitu penyusutan 

bobot ayam dan kematian, juga resiko transaksi 

dengan pedagang kecilnya. Pedagang kecil yang 

membeli dengan cara hutang, dan sistem 

pembayaran dengan hutang seperti ini 

membutuhkan modal yang lebih besar. 

Pedagang besar melakukan fungsi fisik yaitu 

menyimpan dan pengangkutan. Fungsi penyimpanan 

jarang dilakukan oleh pedagang besar karena ayam 

pedaging habis dipasarkan dalam satu hari. Jumlah 

ternak yang dibeli oleh pedagang besar sebanyak 

480.000 kg. Fungsi penjualan dilakukan oleh 

pedagang besar dengan menjual ayam broiler 

kepada pedagang pengecer, pedagang kecil dan 

konsumen rumah tangga yang berada di daerah 

sekitar pangkalan milik pedagang besar dengan 

harga jual rata – rata Rp. 14.047 /kg bobot hidup. 

Pedagang besar ayam broiler yang berjenis 

kelamin wanita sebesar 3 orang (50%) dan pria 

berjumlah 3 orang (50%). Pedagang besar ayam 
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broiler merata antara pria dan wanita dengan jumlah 

sebanyak 3 orang. Pedagang besar berjenis kelamin 

pria dan wanita merata karena berkaitan dengan 

aktivitas fisik seperti pemesanan, pengangkutan dan 

pemotongan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki 

maupun perempuan dapat membuka atau mengelola 

usaha ini. Untuk grafik profil Pedagang besar 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

                                   

 

                 Data primer yang diolah. 2012 

             Gambar 7. Grafik Profil Pedagang Besar  

Ayam Broiler Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Pedagang besar ayam broiler yang berumur 

yang berumur 20 – 30 tahun berjumlah 1 orang 

(16,67%). Pedagang besar yang berumur 31 – 40 

tahun berjumlah 1 orang (16,67%). Pedagang besar 

yang berumur 41 – 50 tahun berjumlah 3 orang 
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(50%) dan Pedagang besar yang berumur 51 – 60 

tahun berjumlah 1 orang (16,67%). Pedagang besar 

ayam broiler yang paling banyak adalah yang 

berumur 41 - 50 tahun dengan jumlah sebanyak 3 

orang. dan Pedagang besar yang paling sedikit 

adalah yang berumur 20 – 40 dan 51 - 60 tahun 

berjumlah masing - masing 1 orang, yang mana 

semua umur responden tergolong umur yang 

termasuk dalam kategori usia tenaga kerja produktif. 

Irawan dan Suparmoko (1999) menjelaskan bahwa 

dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka 

tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai 

faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa 

tenaga kerja yang dapat dianggap sebagai faktor 

produksi. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia 

kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun. 

Mempunyai tenaga kerja produktif yang 

banyak merupakan sisi positif bagi wilayah tersebut 

karena bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja 

dari luar daerah untuk melakukan suatu jenis 

pekerjaan. Namun hal tersebut juga harus diimbangi 

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang 

memadai, sehingga antara tenaga kerja produktif 

dan ketersediaan lapangan pekerjaan bisa seimbang. 

Untuk grafik profil pedagang besar berdasarkan 

umur dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Data primer yang diolah. 2012 

 Gambar 8. Grafik Profil Pedagang Besar 

  Ayam Broiler Berdasarkan Umur 

 

Pedagang besar ayam broiler yang 

mempunyai pendidikan terakhir SMA/sederajat 

berjumlah 6 orang (100%). Sebagian besar 

Pedagang besar telah menamatkan pendidikannya 

sampai tingkat SMA. Hal ini dapat dikarenakan 

pada usaha pemasaran ayam broiler diperlukan 

kemampuan yang lebih untuk memasarkan ayam 

broiler agar menghasilkan keuntungan yang 

maksimal. Tingkat pendidikan Pedagang besar 

adalah pendidikan yang ditempuh pada jenjang 

SMA berjumlah 6 (100%). 

 Tingkat pendidikan yang cukup baik untuk 

program 9 tahun wajib belajar di Negara Indonesia. 
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Padil dan Supriyanto (2007) menyebutkan bahwa 

pendidikan dianggap sebagai sarana untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

karena pendidikan dianggap mampu untuk 

menghasilkan  tenaga kerja yang bermutu tinggi. 

Namun, pada umumnya penduduk Kabupaten 

Situbondo berfikir bahwa pengalaman itu lebih 

penting dari pada mencari pendidikan yang lebih 

tinggi. Maka mereka cenderung mencari 

pengalaman dengan menciptakan pekerjaan yang 

dianggap menambah pengalaman mereka dan 

meningkatkan sosial ekonominya sesuai 

kemampuan yang dimiliki. Untuk grafik profil 

pedagang besar berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

                 

 
    Data primer yang diolah. 2012 

 Gambar 9. Grafik Profil Pedagang Besar 

 Ayam Broiler Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Pengalaman usaha yang dilakukan oleh 

responden pedagang besar adalah pengalaman usaha 

yang telah dijalankan tergolong baru dalam 

berpengalaman memasarkan ayam broiler sebanyak 3 

orang (50%) dalam usaha 1 – 5 tahun dan sebanyak 3 

orang (50%) lama usaha 6 – 10 tahun. Perkembangan 

dari usaha tersebut tergantung dari iklim perdagangan 

yang terjadi di dunia usaha atau pasar. Dari segi 

pengalaman, pedagang besar yang lebih lama dalam 

usaha memasarkan ayam broiler tentunya lebih dapat 

berkembang dengan baik karena usaha pemasaran 

tersebut telah lebih dulu mengenal kondisi pasar yang 

ada serta selera dari konsumen. Mosher (1997) 

menyatakan bahwa lama usaha merupakan 

pengalaman yang dapat diambil manfaatnya sehingga 

dapat membantu dalam mengembangkan usahanya, 

sebab semakin lama usahanya berarti semakin banyak 

pengalaman yang didapat. Untuk grafik profil 

pedagang besar berdasarkan lama usaha dapat dilihat 

pada Gambar 10. 
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    Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 10. Grafik Profil Pedagang Besar  

    Ayam Broiler Berdasarkan Lama Usaha 

 

Pekerjaan memasarkan ayam broiler yang 

dilakukan oleh pedagang besar sebanyak 6 orang 

(100%) merupakan pekerjaan utama mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa mata pencaharian utama mereka 

adalah memasarkan ayam broiler. Suwarman (2002) 

menjelaskan bahwa pendidikan dan pekerjaan adalah 

dua karakteristik  yang saling berhubungan. 

Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh seseorang. Tingkat pendidikan 

seseorang juga akan mempengaruhi nilai – nilai yang 

dianut, cara berfikir, cara pandang bahkan persepsi. 

Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih baik 

akan sangat responsif terhadap informasi. Untuk 
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grafik profil pedagang besar berdasarkan pekerjaan 

dapat dilihat pada Gambar 11. 

                        

  
 Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 11. Grafik Profil Pedagang Besar  

Broiler Berdasarkan Pekerjaan 

 

4.2.3  Profil Pedagang Menengah Ayam Broiler 

Pedagang menengah disini berperan sebagai 

pembeli ayam pedaging dari pedagang besar, 

pedagang Menengah berfungsi sebagai pedagang 

perantara antara peternak dengan konsumen. Pola 

pemasaran yang terjadi di pedagang menengah 

adalah dengan mendatangi calon konsumennya dan 

konsumen yang mendatangi pedagang menengah. 

Barang yang dipasarkan oleh pedagang menengah 

adalah barang hidup, yaitu ayam pedaging, sehingga 

resiko kematian dan penyusutan bobot badan harus 

ditekan sekecil mungkin. Pedagang menengah harus 
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memperhatikan sarana transportasi yang digunakan. 

Kendala yang dihadapi oleh pedagang menengah 

sebagai lembaga perantara disamping resiko pada 

transportasi yaitu penyusutan bobot ayam dan 

kematian, juga resiko informasi pasar dibutuhkan 

oleh pedagang menengah untuk mengurangi resiko 

kerugian yang tidak disebabkan ketidak sesuaian 

jumlah ayam broiler yang ditawarkan dengan 

permintaan konsumen. 

 Pedagang menengah melakukan fungsi fisik 

yaitu menyimpan dan pengangkutan. Fungsi 

penyimpanan jarang dilakukan oleh pedagang 

menengah penyimpanan dilakukan oleh pedagang 

menengah jika ayam broiler tidak habis terjual 

dalam waktu 2 hari. Pengangkutan dilakukan untuk 

membawa ayam broiler dari pangkalan milik 

pedagang besar menuju kepasar, ayam yang tidak 

habis terjual dalam dua hari oleh pedagang 

menengah akan dipotong dan dijual dalam bentuk 

karkas. Dalam proses perubahan bentuk ayam hidup 

menjadi daging ayam juga dilakukan fungsi 

pengangkutan yaitu membawa ayam broiler dari 

pasar menuju ke tempat pemotongan dan dari 

tempat pemotongan menuju pasar karena ayam 

pedaging habis dipasarkan dalam satu hari. Jumlah 

ternak yang dibeli oleh pedagang menengah 

sebanyak 477.000 kg dari pedagang besar dan dijual 

kembali ke pedagang kecil sebanyak 117.000 kg dan 

dijual ke konsumen sebanyak 360.000 kg. Fungsi 

penjualan dilakukan oleh pedagang menengah 
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dengan menjual ayam broiler kepada pedagang kecil 

dan konsumen rumah tangga yang berada di daerah 

sekitar pangkalan milik pedagang menengah dengan 

harga jual rata – rata Rp. 14.585 /kg bobot hidup. 

Pedagang menengah ayam broiler yang 

berjenis kelamin wanita sebesar 5 orang (33,33%) 

dan pria berjumlah 10 orang (66,67%). Pedagang 

menengah ayam broiler merata antara pria dan 

wanita dengan jumlah sebanyak 3 orang. Pedagang 

menengah berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 

dibandingkan perempuan karena berkaitan dengan 

aktivitas fisik seperti pemesanan, pengangkutan dan 

pemotong. Untuk grafik profil Pedagang menengah 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Gambar12.                 

           

   Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 12. Grafik Profil Pedagang Menengah 

Ayam Broiler Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Pedagang menengah ayam broiler yang 

berumur yang berumur 20 – 30 tahun berjumlah 2 

orang (13,33%). Pedagang menengah yang berumur 

31 – 40 tahun berjumlah 4 orang (26,67%). 

Pedagang menengah yang berumur 41 – 50 tahun 

berjumlah 9 orang (50%). Pedagang menengah 

ayam broiler yang paling banyak adalah yang 

berumur 41 - 50 tahun dengan jumlah sebanyak 9 

orang. dan Pedagang menengah yang paling sedikit 

adalah yang berumur 20 – 30 tahun berjumlah 2 

orang, yang mana semua umur responden tergolong 

umur yang termasuk dalam kategori usia tenaga 

kerja produktif. Irawan dan Suparmoko (1999) 

menjelaskan bahwa dari segi penduduk sebagai 

faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat 

bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk 

yang berupa tenaga kerja yang dapat dianggap 

sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah 

penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 

tahun. 

Mempunyai tenaga kerja produktif yang 

banyak merupakan sisi positif bagi wilayah tersebut 

karena bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja 

dari luar daerah untuk melakukan suatu jenis 

pekerjaan. Namun hal tersebut juga harus diimbangi 

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang 

memadai, sehingga antara tenaga kerja produktif 

dan ketersediaan lapangan pekerjaan bisa seimbang. 

Untuk grafik profil pedagang pengecer berdasarkan 

umur dapat dilihat pada Gambar 13. 
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 Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 13. Grafik Profil Pedagang Menengah 

Ayam Broiler Berdasarkan Umur 

 

Pedagang menengah ayam broiler yang 

mempunyai pendidikan terakhir SMP/sederajat 

berjumlah 2 orang (13,33%), Pedagang menengah 

yang mempunyai pendidikan terakhir 

SMA/sederajat berjumlah 13 orang (86,67%). 

Sebagian besar pedagang menengah telah 

menamatkan pendidikannya sampai tingkat SMA 

dan sebagian hanya lulusan SMP. Hal ini dapat 

dikarenakan pada usaha pemasaran ayam broiler 

diperlukan kemampuan yang lebih untuk 

memasarkan ayam broiler agar menghasilkan 

keuntungan yang maksimal. Tingkat pendidikan 

Pedagang menengah adalah pendidikan yang 
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ditempuh pada jenjang SMA berjumlah 13 orang 

(86,67%) dan lulusan SMP 2 orang (13,33%). 

 Tingkat pendidikan yang cukup baik untuk 

program 9 tahun wajib belajar di Negara Indonesia. 

Padil dan Supriyanto (2007) menyebutkan bahwa 

pendidikan dianggap sebagai sarana untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

karena pendidikan dianggap mampu untuk 

menghasilkan  tenaga kerja yang bermutu tinggi. 

Namun, pada umumnya penduduk Kabupaten 

Situbondo berfikir bahwa pengalaman itu lebih 

penting dari pada mencari pendidikan yang lebih 

tinggi. Maka mereka cenderung mencari 

pengalaman dengan menciptakan pekerjaan yang 

dianggap menambah pengalaman mereka dan 

meningkatkan sosial ekonominya sesuai 

kemampuan yang dimiliki. Untuk grafik profil 

pedagang menengah berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada Gambar 14. 
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Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 14. Grafik Profil Pedagang Menengah 

Ayam Broiler Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 

Pengalaman usaha yang dilakukan oleh 

responden pedagang menengah adalah pengalaman 

usaha yang telah dijalankan tergolong baru dalam 

berpengalaman memasarkan ayam broiler sejumlah 

7 orang (44,67%) dalam usaha 1 – 5 tahun, 7 orang 

(44,67%) dalam usaha 6 – 10 tahun dan sebanyak 1 

orang (6,67%) lama usaha 11 – 15 tahun. 

Perkembangan dari usaha tersebut tergantung dari 

iklim perdagangan yang terjadi di dunia usaha atau 

pasar. Dari segi pengalaman, pedagang menengah 

yang lebih lama dalam usaha memasarkan ayam 

broiler tentunya lebih dapat berkembang dengan 

baik karena usaha pemasaran tersebut telah lebih 
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dulu mengenal kondisi pasar yang ada serta selera 

dari konsumen. Mosher (1997) menyatakan bahwa 

lama usaha merupakan pengalaman yang dapat 

diambil manfaatnya sehingga dapat membantu 

dalam mengembangkan usahanya, sebab semakin 

lama usahanya berarti semakin banyak pengalaman 

yang didapat. Untuk grafik profil pedagang 

menengah berdasarkan lama usaha dapat dilihat 

pada Gambar 15. 

                        

 

Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 15. Grafik Profil Pedagang Menengah 

Ayam Broiler Berdasarkan Lama Usaha 

 

Pekerjaan memasarkan ayam broiler yang 

dilakukan oleh pedagang menengah sebanyak 15 

orang (100%) merupakan pekerjaan utama mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian 
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utama mereka adalah memasarkan ayam broiler. 

Suwarman (2002) menjelaskan bahwa pendidikan 

dan pekerjaan adalah dua karakteristik  yang saling 

berhubungan. Pendidikan akan menentukan jenis 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang 

yang memiliki pendidikan yang lebih baik akan 

sangat responsif terhadap informasi. Untuk grafik 

profil pedagang pengecer berdasarkan pekerjaan 

dapat dilihat pada Gambar 16. 

                    

      

Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 16. Grafik Profil Pedagang Menengah 

Ayam Broiler Berdasarkan  

Pekerjaan 

 

4.2.4  Profil Pedagang Kecil Ayam Broiler 

Pedagang kecil disini berperan sebagai 

pembeli ayam pedaging dari pedagang menengah, 
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pedagang kecil berfungsi sebagai pedagang 

perantara antara peternak dengan konsumen. Pola 

pemasaran yang terjadi di pedagang kecil adalah 

dengan mendatangi calon konsumennya. Barang 

yang dipasarkan oleh pedagang kecil adalah barang 

hidup, yaitu ayam pedaging, sehingga resiko 

kematian dan penyusutan bobot badan harus ditekan 

sekecil mungkin. Pedagang kecil harus 

memperhatikan sarana transportasi yang digunakan. 

Kendala yang dihadapi oleh pedagang kecil sebagai 

lembaga perantara disamping resiko pada 

transportasi yaitu penyusutan bobot ayam dan 

kematian, juga resiko informasi pasar dibutuhkan 

oleh pedagang kecil untuk mengurangi resiko 

kerugian yang tidak disebabkan ketidak sesuaian 

jumlah ayam broiler yang ditawarkan dengan 

permintaan konsumen. 

Pedagang kecil melakukan fungsi fisik yaitu 

menyimpan pengangkutan dan pemotongan. Fungsi 

penyimpanan jarang dilakukan oleh pedagang kecil 

penyimpanan dilakukan oleh pedagang kecil jika 

ayam broiler tidak habis terjual dalam waktu 2 hari. 

Ayam yang tidak habis terjual dalam dua hari oleh 

pedagang kecil akan dipotong dan dijual dalam 

bentuk karkas. Dalam proses perubahan bentuk 

ayam hidup menjadi daging ayam juga dilakukan 

fungsi pengangkutan yaitu membawa ayam broiler 

dari pasar menuju ke tempat pemotongan dan dari 

tempat pemotongan menuju pasar. Pengangkutan 

dilakukan untuk membawa ayam broiler dari 
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pangkalan milik pedagang pengecer menuju 

kepasar. Jumlah ternak yang dibeli oleh pedagang 

kecil sebanyak 117.000 kg. Fungsi penjualan 

dilakukan oleh pedagang kecil dengan menjual 

ayam broiler langsung ke konsumen rumah tangga 

yang berada di daerah sekitar pangkalan milik 

pedagang kecil dan pasar dengan harga jual rata – 

rata Rp. 15.600 /kg bobot hidup. 

Pedagang kecil ayam broiler yang berjenis 

kelamin wanita sebesar 13 orang (50%) dan pria 

berjumlah 13 orang (50%). Pedagang kecil ayam 

broiler merata antara pria dan wanita dengan jumlah 

sebanyak masing - masing 13 orang. Pedagang kecil 

berjenis kelamin pria dan wanita merata karena 

berkaitan dengan aktivitas fisik seperti pemesanan, 

pengangkutan dan pemotongan. Hal ini 

menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan 

dapat membuka atau mengelola usaha ini.. Untuk 

grafik profil Pedagang kecil berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada Gambar 17. 
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                  Data primer yang diolah. 2012 

  Gambar 17. Grafik Profil Pedagang Kecil Ayam 

Broiler Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Pedagang kecil ayam broiler yang berumur 

yang berumur 20 – 30 tahun berjumlah 4 orang 

(15,38%). Pedagang kecil yang berumur 31 – 40 

tahun berjumlah 10 orang (38,46%). Pedagang kecil 

yang berumur 41 – 50 tahun berjumlah 11 orang 

(42,31%) dan Pedagang kecil yang berumur 51 – 60 

tahun berjumlah 1 orang (3,85%). Pedagang kecil 

ayam broiler yang paling banyak adalah yang 

berumur 41 - 50 tahun dengan jumlah sebanyak 11 

orang. dan Pedagang kecil yang paling sedikit 

adalah yang berumur 51 - 60 tahun berjumlah 1 

orang, yang mana semua umur responden tergolong 

umur yang termasuk dalam kategori usia tenaga 

kerja produktif. Irawan dan Suparmoko (1999) 
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menjelaskan bahwa dari segi penduduk sebagai 

faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat 

bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk 

yang berupa tenaga kerja yang dapat dianggap 

sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah 

penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 

tahun. 

Mempunyai tenaga kerja produktif yang 

banyak merupakan sisi positif bagi wilayah tersebut 

karena bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja 

dari luar daerah untuk melakukan suatu jenis 

pekerjaan. Namun hal tersebut juga harus diimbangi 

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang 

memadai, sehingga antara tenaga kerja produktif 

dan ketersediaan lapangan pekerjaan bisa seimbang. 

Untuk grafik profil pedagang kecil berdasarkan 

umur dapat dilihat pada Gambar 18.  

15%

39%
42%

4%
20-30 Tahun

31-40 Tahun

41-50 Tahun

51-60 Tahun

        Data primer yang diolah. 2012 

 Gambar 18. Grafik Profil Pedagang kecilAyam 

Broiler Berdasarkan Umur 
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Pedagang kecil ayam broiler yang mempunyai 

pendidikan terakhir SD/sederajat berjumlah 2 orang 

(7,69%), Pedagang kecil yang mempunyai 

pendidikan terakhir SMP/sederajat berjumlah 3 

orang (11,54%), Pedagang kecil yang mempunyai 

pendidikan terakhir SMA/sederajat berjumlah 21 

orang (80,77%) dan Pedagang besar yang 

mempunyai pendidikan terakhir Perguruan Tinggi 

berjumlah 0 orang (0%).  

Sebagian besar pedagang kecil telah 

menamatkan pendidikannya sampai tingkat SMA. 

Hal ini dapat dikarenakan pada usaha pemasaran 

ayam broiler diperlukan kemampuan yang lebih 

untuk memasarkan ayam broiler agar menghasilkan 

keuntungan yang maksimal. Tingkat pendidikan 

Pedagang kecil adalah pendidikan yang ditempuh 

pada jenjang SMA berjumlah 21 orang (80,77%), 

tingkat SMP 3 orang (11,54%) dan tingkat SD 2 

orang (7,69%). 

 Tingkat pendidikan yang cukup baik untuk 

program 9 tahun wajib belajar di Negara Indonesia. 

Padil dan Supriyanto (2007) menyebutkan bahwa 

pendidikan dianggap sebagai sarana untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

karena pendidikan dianggap mampu untuk 

menghasilkan  tenaga kerja yang bermutu tinggi. 

Namun, pada umumnya penduduk Kabupaten 

Situbondo berfikir bahwa pengalaman itu lebih 

penting dari pada mencari pendidikan yang lebih 

tinggi. Maka mereka cenderung mencari 
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pengalaman dengan menciptakan pekerjaan yang 

dianggap menambah pengalaman mereka dan 

meningkatkan sosial ekonominya sesuai 

kemampuan yang dimiliki. Untuk grafik profil 

pedagang kecil berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada Gambar 19. 

                

 
    Data primer yang diolah. 2012 

    Gambar 19. Grafik Profil Pedagang Kecil  

 Ayam Broiler Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Pengalaman usaha yang dilakukan oleh 

responden pedagang kecil adalah pengalaman usaha 

yang telah dijalankan tergolong baru dalam 

berpengalaman memasarkan ayam broiler sebanyak 

18 orang (69,23%) dalam usaha 1 – 5 tahun, 3 orang 

(11,54%) dalam usaha 6 – 10 tahun dan sebanyak 5 

orang (19,23%) lama usaha 11 – 15 tahun. 

Perkembangan dari usaha tersebut tergantung dari 



65 

 

iklim perdagangan yang terjadi di dunia usaha atau 

pasar. Dari segi pengalaman, pedagang kecil yang 

lebih lama dalam usaha memasarkan ayam broiler 

tentunya lebih dapat berkembang dengan baik 

karena usaha pemasaran tersebut telah lebih dulu 

mengenal kondisi pasar yang ada serta selera dari 

konsumen. Mosher (1997) menyatakan bahwa lama 

usaha merupakan pengalaman yang dapat diambil 

manfaatnya sehingga dapat membantu dalam 

mengembangkan usahanya, sebab semakin lama 

usahanya berarti semakin banyak pengalaman yang 

didapat. Untuk grafik profil pedagang kecil 

berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada Gambar 

20.                 

        
    Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 20. Grafik Profil Pedagang Kecil Ayam 

Broiler Berdasarkan Lama Usaha 
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Pekerjaan memasarkan ayam broiler yang 

dilakukan oleh pedagang kecil sebanyak 23 orang 

(88,46%) merupakan pekerjaan utama mereka dan 

sebanyak 3 orang (11,54%) sebagai pekerjaan 

sampingan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar mata pencaharian utama mereka adalah 

memasarkan ayam broiler. Suwarman (2002) 

menjelaskan bahwa pendidikan dan pekerjaan 

adalah dua karakteristik  yang saling berhubungan. 

Pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang 

dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang memiliki 

pendidikan yang lebih baik akan sangat responsif 

terhadap informasi. Untuk grafik profil pedagang 

kecil berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada 

Gambar 21. 

     
 Data primer yang diolah. 2012 

Gambar 21. Grafik Profil Pedagang Kecil Ayam 

Broiler Berdasarkan Pekerjaan 



67 

 

4.3  Grafik Harga Ayam Broiler di Setiap Lembaga 

Pemasaran 

Peternak rakyat sebagai produsen setiap periode 

menghasilkan ayam broiler yang dipasarkan melalui 

lembaga-lembaga pemasaran maupun dipasarkan secara 

langsung kepada konsumen. Sebagai peternak harga jual 

ayam broiler ke setiap lembaga pemasaran akan berbeda. 

Hal ini dikarenakan sudah ada perjanjian sebelumnya 

dengan lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

ayam broiler. Perbedaan harga jual dari produsen dan 

harga beli dari lembaga pemasaran akan mempengaruhi 

besar margin pemasaran dari setiap saluran. Semakin 

besar harga jual ayam broiler maka margin pemasaran 

juga akan menjadi besar. Grafik harga beli dan harga jual 

di tiap lembaga pemasaran dapat dilihat pada Gambar 22. 

 

Gambar 22. Grafik harga beli dan harga jual di 

lembaga pemasaran (Rp/Kg)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data primer yang diolah, 2012. 

  

Gambar 22 menunjukkan adanya perbedaan harga 

beli dan harga jual masing-masing lembaga pemasaran. 
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Harga produksi produsen / peternak adalah Rp. 11.814,00 

/ kg dan dijual dengan harga rata - rata sebesar Rp. 

13.533,00 / kg. Harga beli pedagang besar adalah sebesar 

Rp. 13.533,00 / kg dan dijual dengan harga sebesar Rp. 

14.047,00 / kg. Margin pemasaran pada pedagang besar  

adalah sebesar Rp. 514,00. Harga beli pedagang menengah 

adalah sebesar Rp. 14.047,00 / kg dan dijual dengan harga 

sebesar Rp. 14.585,00 / kg. Margin pemasaran pada 

pedagang menengah  adalah sebesar Rp. 538,00. Harga 

beli pedagang kecil adalah sebesar Rp. 14.585,00 / kg dan 

dijual ke konsumen akhir dengan harga sebesar Rp. 

15.600,00 / kg. Margin pemasaran pada pedagang kecil 

adalah sebesar Rp. 1015,00. 

 

4.4  Pemasaran Ayam Broiler 

Berdasarkan data di lapangan, diketahui bahwa 

ayam broiler dijual/dipasarkan pada umur sekitar 5-6 

minggu dengan berat rata-rata 2 kilogram. Proses 

pemasaran pada umumnya diawali dengan dibelinya ayam 

broiler dari para peternak oleh pedagang besar lalu dijual 

ke pedagang menengah dan selanjutnya oleh pedagang 

pengecer dijual kepada pedagang kecil selanjutnya di jual 

kepada konsumen. Harga pasar pada saat dilakukan 

penelitian adalah Rp. 21.000 /kg untuk karkas dan Rp. 

15.600 /kg untuk harga di tingkat pedagang kecil dalam 

bentuk ayam hidup. 

Pemasaran merupakan kegiatan terakhir proses 

produksi sehingga baik buruknya sistem pemasaran yang 

dilakukan berpengaruh nyata terhadap tingkat keuntungan 

yang di dapat. Jika proses pemasaran yang dilaksanakan 
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berjalan dengan baik maka keuntungan yang diperoleh 

lembaga pemasaran relatif tinggi, demikian pula 

sebaliknya. 

Pembelian ayam broiler oleh pedagang besar tidak 

menetapkan standart khusus hanya melihat hal-hal yang 

umum seperti bobot ayam dan penampakan ayam karena 

sistem penjualan ayam bersifat tradisional dan dipasarkan 

di pasar tradisional. Pemanenan dilakukan jika sudah 

memasuki umur panen tanpa melihat besar kecilnya ayam. 

Hal ini tidak mempengaruhi harga ayam karena sistem 

yang digunakan adalah sistem berat total. Bobot ayam 

yang disukai biasanya berkisar antara 1,8 – 2 kg/ekor 

dengan kondisi ayam yang sehat dan tidak cacat. 

Ayam langsung dijual kepada pedagang 

menengah dan pedagang kecil oleh pedagang besar 

dengan sistem berat total cara pemasaran yang dilakukan 

ada dua macam yaitu pedagang pengecer mendatangi 

pangkalan milik pedagang besar dan pedagang besar 

mendatangi pedagang pengecer. Cara kedua biasanya 

dilakukan karena alasan lokasi pedagang pengecer dan 

pedagang kecil yang relatif jauh dan menyebar di berbagai 

tempat sehingga membutuhkan banyak biaya untuk 

mendatangi pangkalan milik pedagang besar. 

 

4.5  Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran terbentuk sejalan dengan 

peranan dari lembaga pemasaran yang terkait, dan tidak 

harus berjalan dengan tetap (tidak mengikat) tetapi harus 

dijalankan dengan baik. Rasyaf (2000) menjelaskan bahwa 

pemasaran ayam pedaging mempunyai beberapa peranan, 
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yaitu peran tempat, peran waktu, peran bentuk dan peran 

harga pemasaran. Fungsi-fungsi pemasaran saling 

berkaitan satu dengan yang lain, sehingga apabila salah 

satu lembaga tidak menjalankan fungsinya dengan baik 

maka proses pemasaran dapat terganggu. Pelaksanaan 

fungsi pemasaran oleh lembaga-lembaga pemasaran yang 

terkait dalam pemasaran ayam pedaging dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

 Tabel 2. Pelaksanaan Fungsi Masing-masing Lembaga   

 Pemasaran 
Fungsi Pemasaran Produsen    Ped. Besar      Ped. Menengah     Ped. Kecil 

Pertukaran 

          Pembelian 

          Penjualan 

 

                                *                        *                         * 

        *                 *                     *                     * 

Fisik 

          Penampungan  

          Penyimpanan 

          Pengangkutan 

          Pengemasan 

          Grading 

 

 

         * 

                              *                        *                         * 

 

 

Fasilitas 

          Penanggung Resiko 

          Pembiayaan  

          Informasi Pasar 

 

        *                 *                     *                      *  

                           *                     *                      * 

        *                 *                     *                      *     

     Keterangan :  *  : Fungsi Pemasaran yang Dilakukan oleh 

Responden Penelitian 

1. Produsen/peternak 

Peternak melakukan fungsi pertukaran dengan 

menjual ayam broiler  kepada pedagang besar. 

Sebagian besar ayam broiler dipasarkan kepada 

pedagang besar yaitu sejumlah 480.000 kg dengan 

harga Rp. 13.533 /kg bobot hidup. Peternak 
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melakukan fungsi penyimpanan jika panen tidak dapat 

diselesaikan dalam satu hari. Penyimpanan dilakukan 

dalam kandang milik peternak. Fungsi fasilitas yang 

dilakukan oleh peternak adalah mengenai 

penanggungan resiko dan informasi pasar. Peternak 

mencari informasi tentang harga ayam pedaging jika 

ingin menjual ayam broiler, sehingga peternak dapat 

memprediksi harga jualnya. Peternak menanggung 

resiko dalam pemeliharaan yaitu resiko kematian dan 

penyakit.  

2. Pedagang Besar 

Fungsi pertukaran yang dilakukan pedagang besar 

yaitu meliputi pembelian dan penjualan. Pedagang 

besar membeli ayam broiler langsung pada peternak 

dengan mendatangi kompleks kandang peternak. 

Jumlah ternak yang dibeli oleh pedagang besar 

sebanyak 480.000 kg. Fungsi penjualan dilakukan 

oleh pedagang besar dengan menjual ayam broiler 

kepada pedagang menengah, pedagang kecil dan 

konsumen rumah tangga yang berada di daerah sekitar 

pangkalan milik pedagang besar, dengan jumlah 

pembelian berkisar 5-20 ekor tiap transaksi. Pedagang 

besar melakukan fungsi fisik yaitu menyimpan dan 

pengangkutan. Fungsi penyimpanan jarang dilakukan 

oleh pedagang besar karena ayam pedaging habis 

dipasarkan dalam satu hari. Jika ayam broiler tidak 

habis terjual dalam satu hari maka dilakukan fungsi 

penyimpanan. Fungsi pengangkutan dilakukan oleh 

pedagang besar untuk membawa ayam broiler dari 

kompleks kandang peternak menuju pangkalan milik 
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pedagang besar maupun langsung kepada pedagang 

pengecer. Pengangkutan dilakukan menggunakan 

kendaraan bak terbuka milik pedagang besar. Fungsi 

fasilitas yang digunakan oleh pedagang besar meliputi 

fungsi penanggungan resiko, fungsi pembiyaan dan 

fungsi informasi pasar. Resiko yang ditanggung oleh 

pedagang besar yaitu resiko penyusutan bobot badan 

ayam broiler dalam pengangkutan maupun 

penyimpanan. Fungsi pembiayaan meliputi biaya 

pengangkutan, biaya  penyimpanan dan biaya tenaga 

kerja. Besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan 

oleh pedagang besar yaitu sebesar Rp. 221/kg bobot 

hidup ayam pedaging. Informasi pasar diperlukan 

untuk menentukan harga jual dan harga beli ayam 

pedaging oleh pedagang besar dan permintaan pasar 

akan ayam broiler sehingga pedagang besar tidak 

menanggung kerugian karena ayam broiler tidak dapat 

seluruhnya terserap oleh pasar. 

3. Pedagang Menengah 

Pedagang menengah melakukan fungsi pertukaran 

yaitu dengan melakukan pembelian dan penjualan 

ayam broiler. Pembelian ayam broiler dilakukan oleh 

pedagang menengah terhadap pedagang besar dengan 

harga Rp. 14.047 /Kg bobot hidup, yang kemudian 

dijual kepada pedagang kecil dengan harga Rp. 15.585 

/Kg bobot hidup. Fungsi fisik yaitu penyimpanan dan 

pengangkutan dilakukan oleh pedagang menengah. 

Penyimpanan dilakukan oleh pedagang menengah jika 

ayam broiler tidak habis terjual dalam waktu 2 hari. 

Pengangkutan dilakukan untuk membawa ayam 
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broiler dari pangkalan milik pedagang besar menuju 

kepasar, ayam yang tidak habis terjual dalam dua hari 

oleh pedagang menengah akan dipotong dan dijual 

dalam bentuk karkas. Dalam proses perubahan bentuk 

ayam hidup menjadi daging ayam juga dilakukan 

fungsi pengangkutan yaitu membawa ayam broiler 

dari pasar menuju ke tempat pemotongan dan dari 

tempat pemotongan menuju pasar. Pedagang 

menengah menanggung resiko dalam proses penjualan 

yaitu jika ayam broiler tidak dapat terserap seluruhnya 

oleh pasar, sehingga ada kemungkinan pedagang 

menengah tidak memperoleh keuntungan dalam 

proses jual beli ayam broiler. Pada proses pemasaran 

yang dilakukan oleh pedagang menengah dibutuhkan 

biaya pemasaran yang mencakup biaya transportasi, 

telepon dan tenaga kerja. Besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang menengah yaitu sebesar 

Rp. 188 /Kg bobot hidup. Informasi pasar dibutuhkan 

oleh pedagang menengah untuk mengurangi resiko 

kerugian yang tidak disebabkan ketidaksesuaian 

jumlah ayam broiler yang ditawarkan dengan 

permintaan konsumen. 

4. Pedagang kecil 

Pedagang kecil melakukan fungsi pertukaran yaitu 

dengan melakukan pembelian dan penjualan ayam 

broiler. Pembelian ayam broiler dilakukan oleh 

pedagang kecil terhadap pedagang besar dan 

menengah dengan harga Rp. 14.585/Kg bobot 

hidup,yang kemudian dijual kepada konsumen rumah 

tangga dengan harga Rp. 15.600/Kg bobot hidup. 
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Fungsi fisik yaitu penyimpanan dan pengangkutan 

dilakukan oleh pedagang kecil. Penyimpanan 

dilakukan oleh pedagang kecil jika ayam broiler tidak 

habis terjual dalam waktu 2 hari. Pengangkutan 

dilakukan untuk membawa ayam pedaging dari 

pangkalan milik pedagang besar atau pengecer menuju 

kepasar, ayam yang tidak habis terjual dalam dua hari 

oleh pedagang kecil akan dipotong dan dijual dalam 

bentuk karkas. Dalam proses perubahan bentuk ayam 

hidup menjadi daging ayam juga dilakukan fungsi 

pengangkutan yaitu membawa ayam broiler dari pasar 

menuju ke tempat pemotongan dan dari tempat 

pemotongan menuju pasar. Pedagang kecil 

menanggung resiko dalam proses penjualan yaitu jika 

ayam broiler tidak dapat terserap seluruhnya oleh 

pasar, sehingga ada kemungkinan pedagang pengecer 

tidak memperoleh keuntungan dalam proses jual beli 

ayam broiler. Pada proses pemasaran yang dilakukan 

oleh pedagang kecil dibutuhkan biaya pemasaran yang 

mencakup biaya transportasi, telepon dan tenaga kerja. 

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pedagang kecil 

yaitu sebesar Rp. 229,5 /Kg bobot hidup. Informasi 

pasar dibutuhkan oleh pedagang kecil untuk 

mengurangi resiko kerugian yang tidak disebabkan 

ketidak sesuaian jumlah ayam broiler yang ditawarkan 

dengan permintaan konsumen. 

 

4.6  Lembaga Pemasaran  

Lembaga pemasaran merupakan lembaga yang 

menjalankan proses dan fungsi pemasaran. Dalam 
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kegiatan pemasaran ayam broiler yang dilakukan oleh 

produsen melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang 

berperan dalam proses penyaluran ayam hidup, yaitu : 

1. Peternak (produsen) sebagai lembaga 

pemasaran 

Sebagai lembaga pemasaran produsen yaitu, 

para peternak melakukan aktivitas yang 

merupakan pelaksanaan fungsi pemasaran, 

dengan menyalurkan ayam broiler kepada 

para pedagang perantara (pedagang besar, 

pedagang pengecer dan pedagang kecil). 

2. Pedagang besar 

Pedagang besar adalah lembaga pemasaran 

yang berfungsi sebagai pengepul ayam broiler 

dari produsen sebelum menjualnya ke 

konsumen. Pedagang besar juga berfungsi 

sebagai pedagang perantara antara produsen 

dengan pedagang pengecer dan pedagang 

kecil sebelum sampai kepada konsumen, 

dimana fungsi utama dari pedagang besar 

adalah mendekatkan jarak barang kepada 

konsumen sebagai muara akhir dari proses 

pemasaran. Sistem jual belinya adalah dengan 

menggunakan sistem berat total dalam bentuk 

hidup. 

3. Pedagang menengah 

Pedagang menengah merupakan lembaga 

pemasaran yang berperan dalam menyalurkan 

ayam broiler dari produsen sampai kepada 

konsumen akhir. Pedagang menengah 
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mempunyai dua fungsi yaitu sebagai 

pedagang perantara dan pedagang pemotong. 

Pedagang menengah menjual kembali 

ayamnya kepada konsumen akhir dalam 

bentuk karkas jika ayam broiler tidak habis 

terjual dalam satu hari. Pemrosesan dilakukan 

oleh pedagang menengah yang mengubah 

ayam broiler hidup menjadi ayam potongan 

yang sudah bersih dari bulu dan jeroan 

(karkas). Pemrosesan ini menambah 

kegunanaan bentuk karena dengan adanya 

perubahan bentuk menjadi ayam potongan 

maka nilainya lebih meningkat. Kendala yang 

sering dialami oleh pedagang menengah 

adalah jika karkas tidak habis terjual sehingga 

harus disimpan dalam pendingin, sehingga 

mempengaruhi harga karkas. 

4. Pedagang kecil 

Pedagang kecil merupakan lembaga 

pemasaran yang berperan dalam menyalurkan 

ayam broiler dari produsen sampai kepada 

konsumen akhir. Pedagang kecil menjual 

kembali ayamnya kepada konsumen akhir 

dalam bentuk karkas jika ayam pedaging tidak 

habis terjual dalam dua hari, sehingga disebut 

juga pedagang pemotong. Pemrosesan 

dilakukan oleh pedagang kecil yang 

mengubah ayam broiler hidup menjadi ayam 

potongan yang sudah bersih dari bulu dan 

jeroan (karkas). Pemrosesan ini menambah 
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kegunanaan bentuk karena dengan adanya 

perubahan bentuk menjadi ayam potongan 

maka nilainya lebih meningkat. Kendala yang 

sering dialami oleh pedagang kecil adalah jika 

karkas tidak habis terjual sehingga harus 

disimpan dalam pendingin, sehingga 

mempengaruhi harga karkas. 

 

4.7  Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran dimulai sejak hasil peternakan 

tersebut dikeluarkan dari lokasi peternakan hingga 

diterima konsumen akhir. Keputusan mengenai saluran 

pemasaran berkaitan dengan pemilik dan pengendali 

produk dalam proses pemindahannya kepada pelanggan, 

sehingga mempunyai implikasi penting terhadap cara-cara 

pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran yang dijalankan. 

Saluran pemasaran yang terjadi dilokasi penelitian yaitu : 

1. Produsen      Pedagang Besar       Pedagang Menengah  

PedagangKecil          Konsumen                                                                                                                   

Proses pemasaran diawali dengan adanya pembelian 

usaha dari peternak oleh pedagang besar. Produk yang 

dibeli oleh pedagang besar selanjutnya dijual kepada 

pedagang menengah. Produk yang dibeli oleh 

pedagang menengah selanjutnya dijual kepada 

pedagang kecil. Kemudian pedagang kecil yang 

membeli ayam broiler dari pedagang menengah 

menjualnya kembali kepada konsumen. Dengan 

adanya proses jual beli terjadi variasi nilai atau 

kegunaan atas barang. Kuantitas ayam pedaging yang 

dijual kepada pedagang besar  sebanyak 480.000 kg 
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bobot hidup untuk masing-masing pedagang besar 

dengan harga rata-rata Rp. 13.533 / kg bobot hidup. 

Pedagang besar menjualnya kembali kepada pedagang 

menengah dengan harga rata-rata Rp. 14.047 / kg 

bobot hidup. pedagang menengah menjualnya kembali 

kepada pedagang kecil dengan harga rata-rata Rp. 

14.585 / kg bobot hidup. Ayam broiler sampai 

ketangan konsumen melalui pedagang kecil dengan 

harga Rp. 15.600 / kg bobot hidup. Margin pemasaran 

pada saluran ini adalah Rp 2.067. Margin pada saluran 

ini terbesar karena melibatkan banyak pedagang 

perantara. 

2. Produsen         Pedagang Besar         Pedagang 

Menengah         Konsumen 

Proses pemasaran diawali dengan adanya pembelian 

usaha dari peternak oleh pedagang besar. Produk yang 

dibeli oleh pedagang besar selanjutnya dijual kepada 

pedagang menengah. Kemudian pedagang menengah 

yang membeli ayam broiler dari pedagang besar 

menjualnya kembali kepada konsumen. Dengan 

adanya proses jual beli terjadi variasi nilai atau 

kegunaan atas barang. Kuantitas ayam broiler yang 

dijual kepada pedagang besar sebanyak 480.000 kg 

bobot hidup untuk masing-masing pedagang besar 

dengan harga rata-rata Rp. 13.533 / kg bobot hidup. 

Pedagang besar menjualnya kembali kepada pedagang 

menengah dengan harga rata-rata Rp. 14.047 / kg 

bobot hidup. Ayam broiler sampai ketangan konsumen 

melalui pedagang menengah dengan harga Rp. 15.047 

/ kg bobot hidup. Margin pada saluran ini adalah 
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Rp.1.514 yang melibatkan dua pedagang perantara 

yaitu pedagang besar dan pedagang menengah. 

3. Produsen         Pedagang Besar         Konsumen 

Proses pemasaran diawali dengan adanya pembelian 

usaha dari peternak oleh pedagang besar. Produk yang 

dibeli oleh pedagang besar selanjutnya langsung dijual 

kepada konsumen yang berada di sekitar pangkalan 

milik pedagang besar. Pembelian ayam pedaging oleh 

konsumen terhadap pedagang besar dilakukan dalam 

jumlah kecil yaitu sebanyak 3.000 kg dengan harga 

rata-rata Rp.14.733 / kg bobot hidup. Margin pada 

saluan ini adalah Rp. 1.200 pada saluran ini hanya 

melibatkan satu pedagang perantara yaitu pedagang 

besar.  

Berdasarkan gambar 23 diperoleh bahwa ayam 

broiler yang dipasarkan oleh produsen/peternak sebanyak 

480.000 kg dengan harga rata-rata Rp. 13.533 / kg. 

Pedagang besar memasarkan ayam broiler kepada 

pedagang menengah sebanyak 477.000 kg dengan harga 

rata-rata Rp. 14.047, kepada pedagang kecil sebanyak 

117.000 kg dengan harga rata-rata Rp. 14.585, dan 

menjual langsung ke konsumen dengan harga rata-rata Rp. 

14.733. 
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Gambar 23. Skema Saluran Pemasaran Ayam broiler 

Selama 1 Bulan 

Wasis (1997) menyatakan bahwa saluran 

pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam 

peredaran barang pemasaran, dan bertindak sebagai mata 

rantai antara aspirasi dari produsen dan konsumen. 

Semakin panjang saluran pemasaran dapat mengakibatkan 

harga yang diterima konsumen semakin tinggi. 

Produsen/Peternak 

Dalam Kota 

 

Pedagang Besar 

Pedagang Menengah 

Pedagang Kecil 

Konsumen 

Produsen/Peternak 

Luar Kota 

480.000 kg             

Rp. 13.533 / kg 

111 

 

 
477.000 kg             

Rp. 14.047 / kg 

117.000 kg             

Rp. 14.585 / kg 

Saluran II         

360.00 kg               

Rp. 15.047  

Saluran III           

3.000 kg                 

Rp. 14.733 

Saluran I    

117.000kg              

Rp. 15.600 
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Adanya lembaga-lembaga pemasaran seperti 

pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap pemasaran 

ayam pedaging, yaitu lancarnya proses penyaluran ayam 

dari produsen kepada konsumen. Saluran pemasaran 

apapun yang dipakai untuk mendistribusikan barang dan 

jasa tetap diakhiri dengan adanya interaksi dengan 

konsumen akhir (Downey dan Erickson, 1992) 

 

4.8  Biaya dan Pendapatan Lembaga Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan segala biaya yang 

dikeluarkan oleh pelaku pemasaran untuk keperluan 

pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan penjualan 

hasil produksinya sampai ke konsumen akhir, jadi jumlah 

pengeluaran dan laba lembaga perantara merupakan 

bagian dari biaya pemasaran. Besar kecilnya biaya 

pemasaran tergantung dari panjang pendeknya jalur 

pemasaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rasyaf 

(1996) menjelaskan bahwa biaya pemasaran dapat besar 

atau kecil tergantung dari panjang atau pendeknya jalur 

pemasaran dan peran fungsi pemasaran. Semakin panjang 

jalur pemasaran dan semakin tidak berperannya fungsi 

pemasaran maka akan semakin besar biaya pemasaran. 

Hal ini berhubungan dengan penanggungan resiko atau 

rusak proses pengangkutan. 

Sistem penjualan ayam pedaging di lokasi 

penelitian dilakukan secara langsung kepada pedagang 

besar yang mendatangi kandang milik produsen untuk 

memanen ayamnya dan membawa langsung dengan 

kendaraan sendiri. Hal ini sangat menguntungkan 
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produsen karena menurunkan biaya pemasaran yang 

meliputi biaya transportasi dan biaya penanggungan 

resiko. 

a. Peternak 

Peternak menjalankan perannya sebagai produsen 

dan lembaga pemasaran dalam usaha ayam pedaging. 

Pembiayaan yang dikeluarkan meliputi biaya produksi 

karena produsen tidak mengeluarkan biaya pemasaran. 

Struktur biaya tersebut tersaji pada Tabel 2. Biaya 

produksi yang dikeluarkan meliputi biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. 

 Tabel 3 diketahui rata-rata besarnya biaya yang 

dikeluarkan tiap kilogramnya adalah Rp. 11.813,80 Yang 

terdiri dari biaya tetap sebesar Rp. 329,80 Atau 2,76 % 

dari total biaya produksi dan biaya tidak tetap sebesar Rp. 

11.484,00 Atau 99,24 % dari total biaya produksi. 

Proporsi biaya terbesar yang dikeluarkan yaitu biaya 

pakan sebesar Rp. 8.720 Atau 73,81 % dari total biaya 

produksi yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Prawirokusumo (1990) yang menyatakan bahwa proporsi 

biaya pakan pada usaha ternak adalah 60 sampai dengan 

80%. 

Selain menggunakan total biaya sebagai parameter 

penetu harga jual juga perlu mempertimbangkan faktor 

lain, seperti : harga produk yang sama yang diterapkan 

oleh pesaing, harga produk dipasaran dan ada tidaknya 

barang subtitusi. Pertimbangan –pertimbangan tersebut 

telah dilakukan oleh produsen untuk menentukan harga 

jual ayam broiler yang akan dipasarkan.  
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 Tabel 3. Struktur Biaya Produksi Produsen per 

Kilogram Bobot Hidup 
Komponen Biaya Jumlah  (Rp) Persentase 

Biaya Tetap : 

           Sewa Tanah 

           Peny. Kandang 

           Peny. Gudang  

           Peny. Tempat pakan 

           Peny. Tempat Minum 

           Peny. Pemanas 

           Peny. Ember 

           Gaji Tenaga Kerja 

           Pajak  Pendapatan

  

 

15,50 

20,70 

7,60 

1,40 

3,90 

1,50 

0,10 

  276,60 

2,50 

 

0,12 

0,18 

0,05 

0,01 

0,03 

0,01 

 0,001 

2,34 

0,02 

Total Biaya Tetap (TFC)                                 329,80                                    2,76 

Biaya Tidak Tetap : 

           Doc  

           Pakan Starter 

           Pakan Finisher  

           Obat-obatan  

           Sekam  

           Disenfektan 

           Listrik dan Air  

           Lain-lain 

 

2.523,00 

3.750,00 

4.970,00 

150,00 

6,20 

24,70 

59,10 

1,00 

 

21,36 

31,74 

42,07 

1,27 

0,05 

0,21 

0,57 

0,01 

Total Biaya Tidak Tetap (TVC)                 11.484,00                                  97,24 

Total Biaya (TC)                                        11.813,80                                100,00 

 Data Primer Diolah, 2012 

Setelah penetapan harga jual, maka dapat 

diketahui volume penjualan ayam broiler sehingga dapat 

diketahui pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan 

komiditi ayam pedaging tersebut. Dari total pendapatan 

dan total biaya yang ada maka dapat diketahui tingkat 

keuntungan yang diperoleh, seperti yang tersaji pada Tabel 

4. 
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 Tabel 4. Rata-rata Pendapatan Produsen per Kilogram 

Bobot Hidup 
Jenis Penerimaan Nilai (Rp) 

Total Penerimaan 

Total Biaya 

13.533,00 

11.813,80 

Pendapatan (TR-TC)                                                                             1.719,20 

Data Primer diolah, 2012 

 

Tabel 4 diketahui bahwa pendapatan yang 

dipeoleh berasal dari penjualan komoditi ayam broiler 

kepada pedagang besar yang telah menjadi konsumen 

tetap perusahaan. Kuantitas yang terjual selama penelitian 

adalah rata-rata harga jual produsen Rp. 13.533. Laba 

yang diperoleh produsen adalah sebesar Rp. 1.719,20 tiap 

kilogram ayam hidup. 

b. Pedagang Besar 

Dalam pemasaran ayam pedaging ini, pedagang 

besar berperan sebagai pedagang perantara yang akan 

menyalurkan ayam pedaging kepada pedagang pengecer 

dan pedagang kecil. Biaya yang dikeluarkan dalam 

menjalankan usahanya meliputi biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan 

kendaraan, penyusutan timbangan, penyusutan keranjang 

dan biaya tenaga kerja tetap. Sedangkan biaya tidak tetap 

meliputi biaya pembelian ayam, transportasi,retribusi dan 

beban telepon. Besarnya biaya yang dikeluarkan 

tergantung dari skala usaha yang dijalankan dan 

keberadaan calon konsumen yang dituju yang nantinya 

akan berpengaruh terhadap besar kecilnya pembelian 

ayam dan biaya transportasi dimana kedua unsur tersebut 

sangat berpengaruh terhadap proses pemasaran yang 



85 

 

dijalankan. Besarnya biaya pemasaran tiap bulan 

pedagang besar pada pemasaran ayam broiler dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

 Tabel 5. Rata-rata Biaya Pemasaran per Kilogram 

Bobot Hidup Pedagang Besar 
Komponen Biaya Jumlah  (Rp) Persentase 

Biaya Tetap : 

           Peny. Kendaraan 

           Peny. Timbangan 

           Peny. Keranjang    

           Gaji Tenaga Kerja 

 

5,60 

0,02 

0,37 

129,10 

 

0,04 

0,01 

0,01 

0,94 

Total Biaya Tetap (TFC)                                135,09                                    1,00 

Biaya Tidak Tetap : 

           Pembelian ayam 

           BBM transportasi 

           Retribusi 

           Telepon 

 

13.533,00   

82,03 

1,97 

1,67 

 

98,38 

0,60 

0,01 

0,01 

Total Biaya Tidak Tetap (TVC)                 13.618,67                                  99,00 

Total Biaya (TC)                                        13.753,76                                100,00 

 Data Primer Diolah, 2012 

 

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 5, biaya 

tidak tetap pemasaran merupakan biaya yang tertinggi dari 

semua biaya yang dikeluarkan sebab pada biaya tidak 

tetap ini terdapat komponen biaya pembelian ayam yang 

merupakan biaya mutlak yang harus dikeluarkan dalam 

menjalan usaha pemasaran ayam broiler. Dalam Tabel 5 

diketahui biaya terbesar adalah pembelian ayam hidup 

yang mencapai Rp. 13.533/kg bobot hidup atau 98,39% 

dari total biaya yang dikeluarkan. Komponen biaya tidak 

tetap lain yang cukup besar adalah biaya transportasi yang 
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mencapai Rp. 82,03/kg bobot hidup atau 0,60% dari total 

biaya pemasaran. Hal itu terjadi karena adanya aktivitas 

pemasaran yang dilakukan oleh pedagang besar untuk 

menyalurkan ayamnya sendiri kepada pedagang menengah 

yang dituju dan proses pengambilan ayam yang dilakukan 

sendiri oleh pedagang besar kepada produsen pada saat 

melakukan pembelian ayam.  

Pendapatan pedagang besar diperoleh dari 

keuntungan pemasaran ayam broiler pada pedagang 

menengah yang didapat dari selisih antara hasil penjualan 

ayam broiler dengan total biaya. Rata-rata pendapatan 

pedagang besar dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

 Tabel 6. Rata-rata Pendapatan per Kilogram Bobot 

Hidup Pedagang Besar 
Jenis Penerimaan Nilai (Rp) 

Total Penerimaan 

Total Biaya 

14.047,00 

13.753,76                                 

Pendapatan (TR-TC)                                                                                 293,24                                              

 Data Primer diolah, 2012 

 

Tabel 6 dapat diperoleh data bahwa rata-rata 

pendapatan pedagang besar per kilogramnya adalah 

sebesar Rp. 293,24. Besarnya keuntungan yang diterima 

pedagang besar karena adanya pembelian langsung dari 

konsumen rumah tangga yang disesuaikan. Dengan harga 

di tingkat pedagang menengah. Tingkat pendapatan 

pedagang besar tergantung dari skala usaha/volume 

pembelian, biaya yang dikeluarkan serta harga yang 

berlaku di pasaran. 
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c. Pedagang Menengah 

Dalam pemasaran ayam broiler ini, pedagang 

menengah berperan sebagai pedagang perantara yang akan 

menyalurkan ayam broiler kepada pedagang kecil. Biaya 

yang dikeluarkan dalam menjalankan usahanya meliputi 

biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap terdiri dari 

biaya penyusutan kendaraan, penyusutan timbangan, 

penyusutan keranjang dan biaya tenaga kerja tetap. 

Sedangkan biaya tidak tetap meliputi biaya pembelian 

ayam, transportasi, dan telepon. Besarnya biaya yang 

dikeluarkan tergantung dari skala usaha yang dijalankan 

dan keberadaan calon konsumen yang dituju yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 

pembelian ayam dan biaya transportasi dimana kedua 

unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap proses 

pemasaran yang dijalankan. Besarnya biaya pemasaran 

tiap bulan pedagang pengecer pada pemasaran ayam 

broiler dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa biaya pemasaran 

yang dikeluarkan terdiri dari biaya tetap pemasaran dan 

biaya tidak tetap pemasaran, dimana biaya terbesar 

terletak pada biaya tidak tetap yaitu pembelian ayam 

sebesar Rp. 14.047/kg bobot hidup atau mencapai 98,68% 

dari total biaya pemasaran yang dikeluarkan. Biaya 

pembelian ini merupakan biaya yang mutlak harus 

dikeluarkan oleh pedagang menengah sebagai pedagang 

perantara dalam proses pemasaran ayam broiler. 
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Tabel 7. Rata-rata Biaya Pemasaran per Kilogram 

Bobot Hidup Pedagang Menengah 
Komponen Biaya Jumlah  (Rp) Persentase 

Biaya Tetap : 

           Peny. Kendaraan 

           Peny. Timbangan 

           Peny. Keranjang    

           Gaji Tenaga Kerja 

 

1,34 

0,05 

0,05 

166,41 

 

0,01 

0,01 

0,01 

1,16 

Total Biaya Tetap (TFC)                                 167,85                                    1,19 

Biaya Tidak Tetap : 

           Pembelian ayam 

           BBM transportasi 

           Telepon 

 

14.047,00   

16,49 

3,37 

 

98,68 

0,11 

0,02 

Total Biaya Tidak Tetap (TVC)                 14.066,86                                  98,81 

Total Biaya (TC)                                        14.234,71                                100,00 

Data Primer Diolah, 2012 

 

Tabel 8. Rata-rata Pendapatan per Kilogram Bobot 

Hidup Pedagang Menengah 

Jenis Penerimaan Nilai (Rp) 

Total Penerimaan 

Total Biaya 

14.585,00 

14.234,71                                 

Pendapatan (TR-TC)                                                                               350,29 

Data Primer diolah, 2012 

 

Tabel 8 dapat diperoleh data bahwa rata-rata 

pendapatan pedagang menengah per kilogramnya adalah 

sebesar Rp. 350,29 / kg. Penerimaan pedagang menengah 

diperoleh dari selisih keuntungan atas penjualan ayam 

terhadap pembelian ayam yang dilakukan.  

d. Pedagang Kecil 

Sebelum ayam sampai ke tangan konsumen 

maka pedagang kecil merupakan perantara terakhir 
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hingga tersalurkannya ayam tersebut pada konsumen 

akhir. Pedagang kecil menjual ayam dalam bentuk 

hidup dan dilakukan dan dilakukan pemotongan jika 

ayam pedaging tidak habis terjual dalam dua hari 

sehingga ayam broiler yang akan dijual kepada 

konsumen sudah mengalami perubahan bentuk dari 

ayam hidup menjadi karkas. Perubahan bentuk ini 

memiliki resiko yang harus ditanggung oleh pedagang 

kecil yaitu resiko penyusutan bobot badan karena 

pengeluaran jerohan, darah dan bulu. Penyusutan yang 

terjadi bisa mencapai 30-40% dari bobot badan awal. 

Rata-rata biaya tiap kilogram yang dikeluarkan oleh 

pedagang kecil dapat dilihat pada Tabel 9. 

 Tabel 9 menunjukkan bahwa biaya pemasaran 

yang dikeluarkan terdiri dari biaya tetap pemasaran dan 

biaya tidak tetap pemasaran, dimana biaya terbesar 

terletak pada biaya tidak tetap yaitu pembelian ayam 

sebesar Rp. 14.585 /kg bobot hidup atau mencapai 98,55 

% dari total biaya pemasaran yang dikeluarkan. Biaya 

pembelian ini merupakan biaya yang mutlak harus 

dikeluarkan oleh pedagang kecil sebagai pedagang 

perantara dalam proses pemasaran ayam broiler. 
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Tabel 9. Rata-rata Biaya Pemasaran per Kilogram 

Bobot Hidup Pedagang Kecil 
Komponen Biaya Jumlah  (Rp) Persentase 

Biaya Tetap : 

           Peny. Kendaraan 

           Peny. Timbangan 

           Gaji Tenaga Kerja 

 

4,74 

0,07 

167,01 

 

0,03 

0,01 

1,20 

Total Biaya Tetap (TFC)                                 171,82                                    1,50 

Biaya Tidak Tetap : 

           Pembelian ayam 

           BBM transportasi 

 

14.585,00   

57,69 

 

98,55 

0,40 

Total Biaya Tidak Tetap (TVC)                 14.642,69                                  98,55 

Total Biaya (TC)                                        14.814,51                                100,00 

Data Primer Diolah, 2012 

 

Tabel 10. Rata-rata Pendapatan per Kilogram Bobot 

Hidup Pedagang Kecil 
Jenis Penerimaan Nilai (Rp) 

Total Penerimaan 

Total Biaya 

15.600,00 

14.814,51                                 

Pendapatan (TR-TC)                                                                               785,49 

Data Primer diolah, 2012 

 

Tabel 10 dapat diperoleh data bahwa rata-rata 

pendapatan pedagang kecil per kilogramnya adalah 

sebesar Rp. 785,49 /kg. Penerimaan pedagang kecil 

diperoleh dari selisih keuntungan atas penjualan ayam 

terhadap pembelian ayam. 

 

4.9  Margin Pemasaran 

Margin pemasaran dapat diperoleh dari 

perhitungan antara selisih harga yang diterima konsumen 

dengan harga yang berlaku pada produsen atau dapat juga 
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berdasarkan pada jumlah biaya pemasaran dengan 

keuntungan yang diinginkan. 

Besarnya distribusi margin pemasaran pada 

masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat pada 

pemasaran ayam pedaging berbeda. Hal ini tergantung dari 

banyaknya pedagang perantara yang terlibat dalam suatu 

rantai pemasaran, sehingga menyebabkan semakin tinggi 

harga yang diterima oleh konsumen, akibatnya margin 

yang terjadi semakin besar. Faktor lain yang menyebabkan 

tingginya margin adalah banyaknya aktivitas yang 

dilakukan sehingga berpengaruh pada besarnya biaya yang 

dikeluarkan serta keuntungan yang diinginkan oleh 

masing-masing lembaga pemasaran. Besarnya distribusi 

margin tiap lembaga pemasaran tiap-tiap saluran dapat 

dilihat pada Tabel  berikut. 

 

1. Produsen     Pedagang Besar    Pedagang 

Menengah         PedagangKecil           Konsumen                                                                                                                    

Pada saluran pertama ini terdapat lembaga 

pemasaran antara lain produsen, pedagang besar, 

pedagang menengah dan pedagang kecil. Pada saluran 

ini pemasaran ayam broiler harus melalui pedagang 

besar, pedagang menengah dan pedagang kecil 

terlebih dahulu sebelum sampai ke tangan konsumen 

akhir.  

Analisis margin pemasaran, share harga di 

tingkat produsen dan share biaya dan keuntungan 

lembaga pemasaran ayam broiler di Kabupaten 

Situbondo pada saluran 1 dapat dilihat pada Tabel 11. 

 



92 

 

Tabel 11. Rata-rata Margin Pemasaran, Distribusi Margin, 

Farmer’s Share, Share Biaya dan Share 

Keuntungan Pada Lembaga Pemasaran Ayam 

Broiler di Kabupaten Situbondo Saluran I 
Saluran Lembaga 

Pemasaran 

Biaya 

dan 

Harga 

(Rp/kg) 

Distribusi Margin 

(Rp)           (%) 

Share 

Harga 

(%) 

Share 

Keuntun

gan 

(%) 

Share 

Biaya 

(%) 

Ratio 

K/B 

 

1 Peternak 

1.Biaya Produksi 

2.Harga Jual 

3.Keuntungan 

 

11.814 

13.533 

1.719 

 86,75 12,70 87,30 0,15 

Pedagang Besar 

1.Harga beli 

2.Biaya 

pemasaran 

3.Keuntungan 

4.Harga Jual 

 

13.533 

221 

 

293 

14.047 

514              24,87  57,00 43,00 1,33 

Pedagang 

Menengah 

1.Harga beli 

2.Biaya 

pemasaran 

3.Keuntungan 

4.Harga Jual 

 

 

14.047 

188 

 

350 

14.585 

538              26,03  65,06 34,94 1,86 

Pedagang Kecil 

1.Harga beli 

2.Biaya 

pemasaran 

3.Keuntungan 

4.Harga Jual 

untuk konsumen 

 

14.585 

229,5 

 

 

785,5 

15.600 

1.015           49,10  77,39 22,61 3,42 

Margin  2.067              100     

 

Tabel 11 menunjukkan harga jual ayam broiler 

dari produsen ke pedagang besar sebesar Rp. 13.533,00 

per kg, yang kemudian dijual ke pedagang menengah 

sebesar Rp. 14.047,00 per kg, yang kemudian dijual ke 

pedagang kecil sebesar Rp. 14.585,00 per kg, dan 

kemudian dijual ke konsumen akhir dengan harga Rp. 
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15.600,00 maka share harga pada produsen sebesar 

86,75% dari harga yang diterima konsumen. Total marjin 

pemasaran sebesar Rp. 2.067,00 (100%). Pedagang besar, 

pedagang menengah dan pedagang kecil mengambil 

keuntungan masing - masing sebesar Rp. 293 ; Rp. 350 

dan Rp.785,5. Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang 

besar, pedagang menengah dan pedagang kecil masing - 

masing sebesar Rp. 221 ; Rp. 188 dan Rp. 229,5. Share 

biaya peternak 87,30%. Share keuntungan pada peternak 

12,70%. Share biaya pedagang besar 43,00%. Share 

keuntungan pada pedagang besar 57,00%. Share biaya 

pedagang menengah 34,94%. Share keuntungan pada 

pedagang menengah 65,06%. Share biaya pedagang kecil 

22,61%. Share keuntungan pada pedagang besar 77,39%. 

Rasio keuntungan dan biaya pada peternak, pedagang 

besar, pedagang menengah dan pedagang kecil masing - 

masing sebesar 0,15 ; 1,33 ; 1,86 dan 3,42 yang berarti 

setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,00 maka akan 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 0,15 ; Rp. 1,33 ; Rp. 

1,86 dan Rp. 3,42 

 

2. Produsen         Pedagang Besar         Pedagang 

Menengah         Konsumen 

Pada saluran kedua ini terdapat lembaga 

pemasaran antara lain produsen, pedagang besar dan 

pedagang menengah. Pada saluran ini pemasaran 

ayam broiler harus melalui pedagang besar dan 

pedagang menengah terlebih dahulu sebelum sampai 

ke tangan konsumen akhir.  
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Analisis margin pemasaran, share harga di tingkat 

produsen dan share biaya dan keuntungan lembaga 

pemasaran ayam broiler di Kabupaten Situbondo pada 

saluran 2 dapat dilihat pada Tabel 12 

 

Tabel 12. Rata-rata Margin Pemasaran, Distribusi 

Margin, Farmer’s Share, Share Biaya dan 

Share Keuntungan Pada Lembaga 

Pemasaran Ayam Broiler di Kabupaten 

Situbondo Saluran II 
Salura

n 

Lembaga Pemasaran Biaya dan 

Harga 

(Rp/kg) 

Distribusi Margin 

(Rp)            (%) 

Share 

Harga 

(%) 

Share 

Keuntun

gan 

(%) 

Share 

Biaya 

(%) 

Ratio 

K/B 

 

2 Peternak 

1.Biaya Produksi 

2.Harga Jual 

3.Keuntungan 

 

11.814 

13.533 

1.719 

 89,94 12,70 87,30 0,15 

Pedagang Besar 

1.Harga beli 

2.Biaya pemasaran 

3.Keuntungan 

4.Harga Jual 

 

13.533 

221 

293 

14.047 

514              33,95  57,00 43,00 1,33 

Pedagang Menengah 

1.Harga beli 

2.Biaya pemasaran 

3.Keuntungan 

4.Harga Jual untuk 

Konsumen 

 

14.047 

188 

812 

15.047 

1.000           66,05  81,20 18,80 4,32 

Margin  1.514              100     

 
Tabel 12 menunjukkan harga jual ayam broiler 

dari produsen ke pedagang besar sebesar Rp. 13.533,00 

per kg, yang kemudian dijual ke pedagang menengah 

sebesar Rp. 14.047,00 per kg, dan kemudian dijual ke 

konsumen akhir dengan harga Rp. 15.047,00 maka share 

harga pada produsen sebesar 89,94% dari harga yang 
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diterima konsumen. Total marjin pemasaran sebesar Rp. 

1.514,00 (100%). Pedagang besar dan pedagang menengah 

mengambil keuntungan masing - masing sebesar Rp. 293 

dan Rp. 812. Biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar 

dan pedagang menengah masing - masing sebesar Rp. 221  

dan Rp. 188. Share biaya peternak 87,30%. Share 

keuntungan pada peternak 12,70%. Share biaya pedagang 

besar 43,00%. Share keuntungan pada pedagang besar 

57,00%. Share biaya pedagang menengah 18,80%. Share 

keuntungan pada pedagang menengah 81,20%. Rasio 

keuntungan dan biaya pada peternak, pedagang besar dan 

pedagang menengah masing - masing sebesar 0,15 ; 1,33 

dan 4,32 yang berarti setiap mengeluarkan biaya sebesar 

Rp. 1,00 maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 

0,15 ; Rp. 1,33 dan Rp. 4,32. 

3. Produsen         Pedagang Besar         Konsumen 

Pada saluran ketiga ini terdapat lembaga 

pemasaran antara lain produsen dan pedagang besar. 

Pada saluran ini pemasaran ayam broiler harus melalui 

pedagang besar terlebih dahulu sebelum sampai ke 

tangan konsumen akhir.  

 Analisis margin pemasaran, share harga di 

tingkat produsen dan share biaya dan keuntungan 

lembaga pemasaran ayam broiler di Kabupaten 

Situbondo pada saluran 3 dapat dilihat pada Tabel 13. 
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Tabel 13. Rata-rata Margin Pemasaran, Distribusi 

Margin, Farmer’s Share, Share Biaya 

dan Share Keuntungan Pada Lembaga 

Pemasaran Ayam Broiler di Kabupaten 

Situbondo Saluran III 
Saluran Lembaga 

Pemasaran 

Biaya dan 

Harga 

(Rp/kg) 

Distribusi Margin 

(Rp)            (%) 

Share 

Harga 

(%) 

Share 

Keuntun

gan 

(%) 

Share 

Biaya 

(%) 

Ratio 

K/B 

 

3 Peternak 

1.Biaya Produksi 

2.Harga Jual 

3.Keuntungan 

 

11.814 

13.533 

1.719 

 91,86 12,70 87,30 0,15 

Pedagang Besar 

1.Harga beli 

2.Biaya pemasaran 

3.Keuntungan 

4.Harga Jual untuk 

Konsumen 

 

13.533 

221 

979 

14.733 

1.200              100  81,58 18,42 4,43 

Margin  1.200              100     

 

Tabel 13 menunjukkan harga jual ayam broiler 

dari produsen ke pedagang besar sebesar Rp. 13.533,00 

per kg, kemudian dijual ke konsumen akhir dengan harga 

Rp. 14.733,00 maka share harga pada produsen sebesar 

91,86% dari harga yang diterima konsumen. Total marjin 

pemasaran sebesar Rp. 1.200 (100%). Pedagang besar 

mengambil keuntungan sebesar Rp. 979. Biaya yang 

dikeluarkan oleh pedagang besar sebesar Rp. 221. Share 

biaya pedagang besar 18,42%. Share biaya peternak 

87,30%. Share keuntungan pada peternak 12,70%. Share 

keuntungan pada pedagang besar 81,58%. Rasio 

keuntungan dan biaya pada peternak dan pedagang besar 

masing - masing sebesar 0,15 dan 4,43 yang berarti setiap 
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mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,00 maka akan 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 0,15 dan Rp.4,43.  

Dari analisis pemasaran secara keseluruhan di 

Kabupaten Situbondo sudah cukup efisien. Hal ini 

dilihat dari distribusi marjin yang cukup merata, share 

harga yang diterima peternak relative tinggi, serta 

ratio keuntungan dan biaya pada peternak cukup 

merata. 

 


