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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Pemeliharaan Ayam Broiler 

2.1.1 Ayam Pedaging (Broiler) 

Agus (2000) menjelaskan bahwa broiler adalah 

istilah untuk menyebut strain ayam hasil budidaya 

teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis, dengan 

ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, 

konversi pakan irit, siap dipotong pada usia relatif muda, 

serta menghasilkan kualitas daging yang berserat lunak. 

Rasyaf (1996) menjelaskan bahwa broiler merupakan 

ayam ras pedaging jantan atau betina yang dipotong pada 

umur tujuh sampai delapan minggu, dengan bobot badan 

1,8-2,0 kg bobot hidup perekornya. Kepadatan kandang 

untuk ayam pedaging adalah 10-13/m 
2 

untuk bobot badan 

sekitar 1,8 kg (Indarto,1990). 

Usaha broiler merupakan usaha yang dilakukan 

oleh peternak baik sebagai usaha pokok maupun sambilan 

yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan produksi, 

seperti tata laksana pemberian pakan, tata laksana kandang 

dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menghasilkan broiler 

sebagai produk utamanya (Rasyaf, 1995). Usaha ayam 

pedaging merupakan salah satu usaha yang banyak 

ditekuni oleh peternak. Soehadji (1992) menyatakan 

bahwa jumlah daging ayam mencapai 43,1 persen dari 

total produksi daging yang menyiratkan suatu potensi 

besar yang dimiliki oleh industri ayam untuk mencapai 

suatu pertumbuhan yang cepat, kontribusi pentingnya 
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terhadap konsumsi protein hewani per kapita dan 

kemampuan untuk membuka lapangan kerja. 

 

2.1.2 Bibit Ayam 

Abidin (2002), mejelaskan bahwa ayam ras 

pedaging merupakan hasil perkawinan silang dan sistem 

yang berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa 

dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul 

secara maksimal sebagai penampilan produksi jika ternak 

tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, 

misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem 

perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan 

pencegahan penyakit. Fadillah (2004) menjelaskan bahwa 

ada beberapa ciri bibit ayam ras pedaging berkualitas, 

yaitu : (a) anak ayam yang sehat dan bebas dari penyakit; 

(b) berasal dari induk yang matang umur; (c) anak ayam 

terlihat aktif, mata cerah dan lincah; (d) anak ayam 

memiliki kekebalan dari induk yang tinggi; (e) bulu cerah, 

tidak kusam dan penuh; (f) anus bersih, tidak ada kotoran 

atau pasta putih; (g) keadaan tubuh ayam normal; dan (h) 

berat anak ayam sesuai dengan standar strain, biasanya di 

atas 37 g/ekor. Adapun keuntungan yang diperoleh apabila 

bibit yang digunakan berkualitas baik adalah tingkat 

mortalitas dan morbiditas yang rendah, lebih mudah 

dikelola, menghemat biaya pengobatan, dan keuntungan 

yang diperoleh akan baik (Rasyaf, 2004). 

 

2.1.3 Pakan dan Minum 

Pakan ayam ras pedaging terdiri dari tiga bentuk, 

yaitu : (a) mash atau tepung, biasanya diberikan kurang 
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dari dua minggu; (b) crumble atau butiran halus, diberikan 

untuk ayam ras pedaging saat masa awal sampai masa 

pertumbuhan; dan (c) Pellet, pakan untuk ayam ras 

pedaging masa awal (2 atau 3 minggu) digunakan pellet 

starter dan pakan untuk ayam ras pedaging masa akhir (4 

minggu) digunakan pellet finisher (Anonimous, 2011) 

Fase starter (umur 1-29 hari), kebutuhan air 

minum terbagi lagi pada masing-masing minggu, yaitu 

minggu ke-1 (1-7 hari) 1,8 lliter/hari/100 ekor; minggu ke-

2 (8-14 hari) 3,1 liter/hari/100 ekor, minggu ke-3 (15-21 

hari) 4,5 liter/hari/100 ekor dan minggu ke-4 (22-29 hari) 

7,7 liter/hari/ekor. Jadi jumlah air minum yang dibutuhkan 

sampai umur 4 minggu adalah sebanyak 122,6 liter/100 

ekor. Pemberian air minum pada hari pertama hendaknya 

diberi tambahan gula dan obat anti stress kedalam air 

minumnya. Banyaknya gula yang diberikan adalah 50 

gram/liter air. 

 Fase finisher (umur 30-57 hari), terkelompok 

dalam masing-masing minggu yaitu minggu ke-5 (30-36 

hari) 9,5 liter/hari/100 ekor, minggu ke-6 (37-43 hari) 10,9 

liter/hari/100 ekor, minggu ke-7 (44-50 hari) 12,7 

liter/hari/100 ekor dan minggu ke-8 (51-57 hari) 14,1 

liter/hari/ekor. Jadi total air minum 30-57 hari sebanyak 

333,4 liter/hari/ekor. 

 

2.1.4 Perkandangan 

Kandang yang baik adalah kandang yang dapat 

memberikan kenyamanan bagi ayam, mudah dalam tata 

laksana, dapat memberikan produksi yang optimal, 

memenuhi persyaratan kesehatan dan bahan kandang 
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mudah didapat serta murah harganya. Bangunan kandang 

yang baik adalah bangunan yang memenuhi persyaratan 

teknis, sehingga kandang tersebut biasa berfungsi untuk 

melindungi ternak terhadap lingkungan yang merugikan, 

mempermudah tata laksana, menghemat tempat, 

menghindarkan gangguan binatang buas, dan 

menghindarkan ayam kontak langsung dengan ternak 

unggas lain (Anonimus, 2011). 

Kandang serta peralatan yang ada di dalamnya 

merupakan sarana pokok untuk terselenggarakannya 

pemeliharaan ayam secara intensive, berdaya guna dan 

berhasil guna. Ayam akan terus menerus berada di dalam 

kandang, oleh karena itu kandang harus dirancang dan 

ditata agar menyenangkan dan memberikan kebutuhan 

hidup yang sesuai bagi ayam-ayam yang berada di 

dalamnya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam hal ini adalah pemilihan tempat atau lokasi untuk 

mendirikan kandang serta konstruksi atau bentuk kandang 

itu sendiri. Kandang merupakan modal tetap (investasi) 

yang cukup besar nilainya, maka sedapat mungkin 

semenjak awal dihindarkan kesalahan-kesalahan dalam 

pembangunannya, apabila keliru akibatnya akan 

menimbulkan problema-problema terus menerus 

sedangkan perbaikan tambal sulam tidak banyak 

membantu (Anonimous, 2011). 

Sistem perkandangan yang ideal untuk usaha 

ternak ayam ras meliputi: persyaratan temperatur berkisar 

antara 32,2-35 derajat C, kelembaban berkisar antara 60-

70%, penerangan/pemanasan kandang sesuai dengan 

aturan yang ada, tata letak kandang agar mendapat sinar 
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matahari pagi dan tidak melawan arah mata angin 

kencang, model kandang disesuaikan dengan umur ayam, 

untuk anakan sampai umur 2 minggu atau 1 bulan 

memakai kandang box, untuk ayam remaja ± 1 bulan 

sampai 2 atau 3 bulan memakai kandang box yang 

dibesarkan dan untuk ayam dewasa bisa dengan kandang 

postal atapun kandang bateray. Untuk kontruksi kandang 

tidak harus dengan bahan yang mahal, yang penting kuat, 

bersih dan tahan lama(Bambang,2000). 

Pada awal pemeliharaan, kandang ditutupi plastik 

untuk menjaga kehangatan, sehingga energi yang 

diperoleh dari pakan seluruhnya untuk pertumbuhan, 

bukan untuk produksi panas tubuh. Kepadatan kandang 

yang ideal untuk daerah tropis seperti Indonesia adalah 8-

10 ekor/m
2
, lebih dari angka tersebut, suhu kandang cepat 

meningkat terutama siang hari pada umur dewasa yang 

menyebabkan konsumsi pakan menurun, ayam cenderung 

banyak minum, stress, pertumbuhan terhambat dan mudah 

terserang penyakit. 

Pengaturan kepadatan kandang dilakukan 

sedemikian rupa untuk mengatasi kanibalisme akibat 

terlalu padatnya kandang. Hal ini juga bermanfaat untuk 

kenyamanan ayam. Kepadatan kandang juga berpengaruh 

terhadap produksi, performen dan tingkat kenyamanan 

ayam broiler (Anonimous, 2011). 

 

2.1.5 Obat-obatan, Vaksin, dan Vitamin 

Antibiotika adalah jenis obat-obatan yang 

merupakan bahan kimia, dihasilkan dari bakteri, yang 

berfungsi mencegah datangnya penyakit dan sebagai 
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pemacu pertumbuhan ayam (Anonimous, 2011). Adapun 

cara penggunaan obat-obatan yaitu melalui air minum, 

pakan dan suntikan (Rasyaf, 2004). Abidin (2002) 

menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan daya tahan 

Tubuh ayam terhadap bibit penyakit yang lebih 

spesifik, terutama penyakit yang disebabkan virus perlu 

dilakukan vaksinasi. Vaksinasi adalah proses memasukkan 

bibit penyakit yang sudah mati (disebut vaksinasi pasif) 

atau bibit penyakit yangsudah dilemahkan (disebut 

vaksinasi aktif) ke dalam tubuh ayam, baik melalui injeksi 

(suntikan), campuran air minum, maupun tetes mata. Pada 

peternakan ayam ras peaging, jenis vaksin yang sering 

dipakai hanya New Castle Disease (ND) atautetelo dan 

gumboro ( Anonimous, 2011). 

Vitamin adalah susunan kompleks zat organik 

yang dibutuhkan hewan untuk pertumbuhan normal, 

produksi, reproduksi, dan kesehatan. Dalam program 

tatalaksana pemeliharaan ayam ras pedaging digunakan 

vitamin C (pada umumnya berbentuk serbuk dan cairan), 

yang biasanya diberikan setelah vaksinasi dan digunakan 

sebagai suplemen atau bahan tambahan pada air minum 

ayam (Anonimous, 2011). 

 

2.1.6 Manajemen Pemeliharaan 

Pemeliharaan ayam daging ditujukan untuk 

mencapai beberapa sasaran yaitu tingkat kematian 

serendah mungkin, kesehatan ternak baik, berat timbangan 

setiap ekor setinggi mungkin dan daya alih makanan baik 

(hemat). Untuk mencapai hal-hal tersebut ada beberapa hal 

pokok yang perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya dalam 



13 

 

pemeliharaan ayam pedaging yaitu perkandangan dan 

peralatan serta persiapannya,pemeliharaan masa awal dan 

akhir, pemberian pakan, pencegahan dan pemberantasan 

penyakit dan pengelolaan (Anonimous,2011). 

Ayam broiler atau ayam daging dipelihara selama 

kurang lebih 6 sampai 7 minggu. Ayam ini tidak 

dimaksudkan untuk produksi telur, tetapi diharapkan 

dagingnya. Sampai umur 5 minggu beratnya kira-kira 

sama dengan ayam telur dewasa yaitu kurang lebih 1,5 kg. 

Cara pemeliharaan ayam daging hampir sama dengan 

ayam telur dari periode starter sampai grower 

(Anonimous, 2011). 

Pemeliharaan dilakukan dengan pembersihan 

secara tuntas terhadap kandang dan peralatan yang akan 

dipakai didalamnya, baik tempat makanan, tempat 

minuman,brooder, alat pelengkap dan lain-lain. Terutama 

pada kandang lama yang sudah dipakai, sisa-sisa dari 

ternak yang lama, baik kotoran, bahan-bahan yang 

tercecer harus dibersihkan secara tuntas sehingga tidak ada 

yang tertinggal, sebab setiap butir sisa dari kawanan ayam 

yang lama akan ada kemungkinan akan 

menularkan sesuatu penyakit kepada kawanan berikutnya. 

Pembersih dilakukan dengan air dan bahan pencuci (sabun 

atau detergen) (Anonimous,2011). 

Kebersihan lingkungan kandang (sanitasi) pada 

areal peternakan merupakan usaha pencegahan penyakit 

yang paling murah, hanya dibutuhkan tenaga yang 

ulet/terampil saja. Tindakan preventif dengan memberikan 

vaksin pada ternak dengan merek dan dosis sesuai catatan 

pada label yang dari poultry shop. Agar bangunan 
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kandang dapat berguna secara efektif, maka bangunan 

kandang perlu dipelihara secara baik yaitu kandang selalu 

dibersihkan dan dijaga/dicek apabila ada bagian yang 

rusak supaya segera disulam/diperbaiki kembali. Dengan 

demikian daya guna kandang bisa maksimal tanpa 

mengurangi persyaratan kandang bagi ternak yang 

dipelihara. 

Teknis pemeliharaan ayam broiler yang baik 

menurut (Anonimus, 2011), yaitu minggu pertama (hari 

ke-1 sampai ke-7). DOC dipindahkan ke indukan atau 

pemanas, segera diberi air minum hangat yang 

ditambah gula untuk mengganti energi yang hilang selama 

transportasi. Pakan dapat diberikan dengan kebutuhan per 

ekor 13 gram atau 1,3 kg untuk 100 ekor ayam. Jumlah 

tersebut adalah kebutuhan minimal, pada prakteknya 

pemberian tidak dibatasi. Pakan yang diberikan pada 

awal pemeliharaan berbentuk butiran-butiran kecil 

(crumbles). 

Mulai hari ke-2 hingga ayam sudah diberi air 

minum tanpa tambahan gula. Vaksinasi yang pertama 

dilaksanakan pada hari ke-4. Minggu Kedua (hari ke-8 

sampai ke-14). Pemeliharaan minggu kedua masih 

memerlukan pengawasan seperti minggu pertama, 

meskipun lebih ringan. Pemanas sudah bisa dikurangi 

suhunya. Kebutuhan pakan untuk minggu kedua adalah 33 

gram per ekor atau 3,3 kg untuk 100 ekor ayam. 

Minggu Ketiga (hari ke-15 sampai ke-21). 

Pemanas sudah dapat dimatikan terutama pada siang hari 

yang terik. Kebutuhan pakan adalah 48 gram per ekor atau 

4,8 kg untuk 100 ekor. Pada akhir minggu (umur 21 hari) 
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dilakukan vaksinasi yang kedua menggunakan vaksin ND 

strain Lasotta melalui suntikan atau air minum. Jika 

menggunakan air minum, sebaiknya ayam tidak diberi air 

minum untuk beberapa saat lebih dahulu, agar ayam 

benar-benar merasa haus sehingga akan meminum 

air mengandung vaksin sebanyak-banyaknya. 

Minggu Keempat (hari ke-22 sampai ke-28). 

Pemanas sudah tidak diperlukan lagi pada siang hari 

karena bulu ayam sudah lebat. Pada umur 28 hari, 

dilakukan sampling berat badan untuk mengontrol 

tingkat pertumbuhan ayam. Pertumbuhan yang normal 

mempunyai berat badan minimal 1,25 kg. Kebutuhan 

pakan adalah 65 gram per ekor atau 6,5 kg untuk 100 ekor 

ayam. Kontrol terhadap ayam juga harus ditingkatkan 

karena pada umur ini ayam mulai rentan terhadap 

penyakit. 

Minggu Kelima (hari ke-29 sampai ke-35). Pada 

minggu ini, yang perlu diperhatikan adalah tatalaksana 

lantai kandang. Karena jumlah kotoran yang dikeluarkan 

sudah tinggi, perlu dilakukan pengadukan dan 

penambahan alas lantai untuk menjaga lantai tetap kering. 

Kebutuhan pakan adalah 88 gram per ekor atau 8,8 kg 

untuk 100 ekor ayam. Pada umur 35 hari juga dilakukan 

sampling penimbangan ayam. Bobot badan dengan 

pertumbuhan baik mencapai 1,8 sampai 2 kg. Dengan 

bobot tersebut, ayam sudah dapat dipanen.  Maka dapat 

disimpulkan bahwa kebutuhan pakan hingga berumur 5 

minggu adalah 24,7 kg untuk 100 ekor ayam. 

Minggu Keenam (hari ke-36 sampai ke-42). Jika 

ingin diperpanjang untuk mendapatkan bobot yang lebih 
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tinggi, maka kontrol terhadap ayam dan lantai kandang 

tetap harus dilakukan. Pada umur ini dengan pertumbuhan 

yang baik, ayam sudah mencapai bobot 2,25 kg. 

 

2.2. Pemasaran  

Mubyarto (1994) menjelaskan bahwa pemasaran 

atau distribusi diartikan sama dengan tataniaga, yaitu suatu 

kegiatan ekonomi yang membawa atau menyampaikan 

barang dari produseen ke konsumen. Soekartawi (1993) 

menjelaskan bahwa pemasaran atau marketing pada 

prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke 

konsumen 

 

2.3. Fungsi Pemasaran 

Serangkaian kegiatan yang saling berkaitan yang 

bekerja melalui lembaga pemasaran diistilahkan oleh 

Hanafiah dan Saefuddin (1986) sebagai fungsi pemasaran. 

Fungsi pemasaran sebagai usaha atau jasa-jasa yang 

dilaksanakan dalam proses distribusi benda-benda dan 

jasa-jasa. Namun keduanya menggolongkan fungsi 

pemasaran sebagai berikut: 

1. Fungsi pertukaran, meliputi: 

a. Penjualan 

b. Pembelian 

2. Fungsi fisik, meliputi: 

a. Pengangkutan  

b. Penyimpanan 

3. Fungsi pelancar, meliputi: 

a. Permodalan 

b. Penanggungan resiko 
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c. Standarisasi dan grading 

d. Informasi pasar 

 

2.4. Lembaga Pemasaran 

Hanafiah dan Saefuddin (1986) menyatakan 

bahwa lembaga pemasaran adalah badan-badan yang 

menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tata niaga barang-

barang yang bergerak dari pihak produsen sampai pada 

pihak konsumen. Stanton (1993) membagi lembaga 

pemasaran menjadi dua kelompok besar, yaitu: 

a. Perantara dagang besar, yaitu suatu usaha yang 

pertama-tama melakukan usaha dagang besar 

dengan tugas utama sebagai pengoper hak milik 

barang dan jasa. Yang termasuk dalam kelompok 

ini adalah peniaga besar, pemasaran perusahaan 

industri dan agen atau makelar. 

b. Pedagang pengecer, yaitu pedagang yang menjual 

barang-barang kepada konsumen rumah tangga 

untuk digunakan secara non bisnis. Yang 

termasuk dalam kelompok ini berdasarkan volume 

penjualannya adalah pengecer dengan skala kecil 

dan pengecer  dengan skala besar. 

 

2.5. Saluran Pemasaran 

Sebuah saluran pemasaran melaksanakan tugas 

pemindahan barang dari produsen ke konsumen, dimana 

pada kondisi kompetitif, institusi saluran harus mengatur 

tugas fungsional mereka dan meminimumkan total biaya 

penyaluran barang. Hal tersebut mengatasi kesenjangan 

waktu,tempat dan kepemilikan yang memisahkan barang 
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dan jasa dari oang yang membutuhkan atau orang yang 

menginginkannya (Kotler,1997). 

Saluran pemasaran didefinisikan Swastha (1979) 

suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari 

produsen ke perantara dan pada akhirnya sampai pada 

pemakainya, dimana menurut Hanafiah dan Saefuddin 

(1986), panjang pendeknya dipengaruhi oleh jarak 

produsen ke konsumen, cepat tidaknya produk rusak, skala 

produksi dan posisi keuangan pengusaha. 

Kotler (1984) menyebutkan beberapa macam tipe 

saluran pemasaran, yaitu: 

1. Saluran dengan taraf nol (Zero level) yang sering 

disebut dengan saluran pemasaran langsung 

(Direct Marketing Level) yang terdiri atas pihak 

produsen yang langsung menjual kepada pihak 

konsumen. 

2. Saluran bertaraf tunggal, mengandung satu 

perantara penjualan. Pemasaran barang industri 

perantara terdiri atas pihak agen penjualan atau 

pialang (broker). 

3. Saluran bertahap dua, mencakup dua pihak 

perantara. Pemasaran barang industri mencakup 

agen penjualan dan pedagang besar. 

4. Saluran bertahap tiga, saluran bertahap tiga 

terhadap pihak perantara yaitu pemborong 

(jobber), pedagang besar dan pedagang eceran. 

Saluran pemasaran yang lebih tinggi tapi jarang 

dijumpai. 

Assauri (1987) membedakan saluran pemasaran 

menjadi dua, yaitu: 
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1. Saluran langsung: Produsen ke Konsumen 

2. Saluran tidak langsung, yang dapat berupa: 

a. Produsen – Pengecer – Konsumen 

b. Produsen – Pedagang Besar/ Menengah – 

Pengecer – Konsumen 

c. Produsen – Pedagang Besar – Pedagang 

Menengah – Pengecer – Konsumen 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

dalam pemilihan saluran distribusi, antara lain: jenis dan 

sifat produk, sifat konsumen potential, sifat persaingan 

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

atas saluran – saluran pemasaran yang akan dipakai dalam 

kaitannya untuk mencapai efisiensi pemasaran. Pemakaian 

saluran pemasaran yang banyak akan menimbulkan jalur 

pemasaran terlalu panjang akan mengakibatkan biaya yang 

besar (Nitisemito, 2000). 

 

2.6. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk tujuan pemasaran suatu produk dari produsen ke 

konsumen. Pembiayaan pemasaran harus dikeluarkan oleh 

para produsen yang menjual produk sendiri, grosir atau 

perantara dan penjual eceran yang meliputi semua biaya 

dalam pelaksaan dalam fungsi-fungsi pemasaran. 

Soekartawi (1993) menyatakan besarnya biaya 

yang dikeluarkan untuk tujuan pemasaran berbeda satu 

sama lainnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu macam komoditi, lokasi pemasaran, macam lembaga 

pemasaran dan efektifitas pemasaran yang dilakukan. 

Mubyarto (1989) menambahkan bahwa besar kecilnya 
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biaya pemasaran dipengaruhi oleh sarana transportasi, 

resiko kerusakan, tersebarnya tempat-tempat produksi dan 

banyaknya pungutan, baik yang bersifat resmi maupun 

tidak resmi, di sepanjang jalan antara produsen dan 

konsumen. 

 

2.7. Harga 

Definisi harga Swastha (1979) menjelaskan bahwa 

adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Kotler 

(1997) beranggapan bahwa dalam pemasaran biaya 

menentukan batas terendah dari harga. 

Faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam 

menentukan kebijakan harga, diantaranya:  

1. Memilih tujuan penetapan harga 

2. Menentukan permintaan  

3. Memperkirakan biaya 

4. Menganalisis biaya, harga dan penawaran asing 

5. Memilih metode penetapan harga 

6. Memilih harga akhir 

 

2.8. Efisiensi Pemasaran 

Pengertian efisiensi pemasaran yang dimaksudkan 

antara pengusaha (produsen) berbeda dengan yang 

dimaksudkan konsumen. Perbedaan ini timbul karena 

adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan 

konsumen. Pengusaha menganggap suatu sistem 

pemasaran efisien apabila penjualan produknya 

mendatangkan keuntungan yang besar. Konsumen 

menganggap sistem pemasaran efisien apabila konsumen 
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mudah mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga 

rendah (Hanafiah dan Saefuddin, 1986). 

 

2.9. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Margin 

Pemasaran 

Biaya pemasaran suatu produk biasanya diukur 

dengan margin pemasaran. Margin adalah suatu istilah 

yang digunakan untuk menyatakan perbedaan harga yang 

dibayar pada penjual pertama dengan harga yang dibayar 

oleh pembeli terakhir. Margin dinyatakan dalam 

prosentase, maka akan didapatkan mark-up. Mark-up 

adalah prosentase margin yang dihitung atas dasar harga 

pokok penjualan atau atas dasar harga penjualan eceran 

suatu barang (Hanifah dan Saefuddin, 1986). 

Yuniarti (2002)  mendefinisikan margin 

pemasaran sebagai perbedaan harga yang harus dibayar 

oleh konsumen dengan harga yang diperoleh produsen. 

Margin pemasaran (MP) merupakan selisih antara harga di 

tingkat konsumen (Pr) dengan harga di tingkat produsen 

(Pf), dengan formulasi sebagai berikut: MP = Pr – Pf. 

Produsen mengatakan usahanya efisien jika margin 

pemasarannya besar, namun berbeda dengan konsumen, 

dikatakan efisien jika margin pemasarannya kecil. 

 

2.10. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan share 

Harga yang Diterima Produsen 

Menganalisa efisiensi pemasaran dapat pula 

digunakan pendekatan perbandingan harga di tingkat 

produsen dengan harga di tingkat konsumen, dengan 
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formulasi Kohls dan Uhl (1980) dalam Wedrasta (1999), 

sebagai berikut: 

x 100% 

      Keterangan : 

 Spf = Efisiensi Pemasaran (%) 

   Pf = Harga di Tingkat Produsen (Rp/Kg) 

   Pr = Harga di Tingkat Konsumen (Rp/Kg) 

 

2.11. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Keuntungan dan Biaya 

Efisiensi pemasaran juga dapat dianalisis dengan 

menggunakan perbandingan besarnya keuntungan yang 

diperoleh dengan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam 

proses pemasaran dengan formulasi Downey dan Erickson 

(1987) dalam Yuniarti (2002) sebagai berikut : 

  

  

 

Keterangan: 

Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke-i (i=1) 

(Rp/Kg) 

Sbi = share biaya pemasaran ke-i  

MP = Pr – Pf 

 

Atau: 

MP   

MP  
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      MP  

Keterangan:  

MP   = margin pemasaran (Rp/Kg) 

Pr     = harga konsumen (Rp/Kg) 

Pf     = harga produsen (Rp/Kg) 

Bpi   = biaya lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

Kpi  = keuntungan lembaga pemasaran ke-i (Rp/kg) 

Pij    = harga jual lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

Pbi   = harga beli lembaga pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

Bij   = biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i dari 

berbagai jenis biaya dari biaya ke     j = 1 

sampai ke n 

Untuk mengukur efisiensi harga 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 : 

 Apabila perbandingan share keutungan dan share 

biaya pemasaran tidak merata maka belum tercapai 

efisiensi harga. 

 Apabila perbandingan share keuntungan dari masing-

masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran merata, maka sistem pemasarannya 

dikatakan efisien. 

 Apabila perbandingan share keuntungan dengan share 

biaya pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran merata dan cukup logis, maka sistem 
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pemasarannya dikatakan efisien (Jariah dan Jamilah, 

2007)  

 

 

 


