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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan Peternakan Provinsi Jawa Timur 

selama ini  pada dasarnya memegang peranan penting dan 

strategis dalam membangun sektor pertanian,  khususnya 

dalam upaya perluasan kesempatan kerja, pemasukan 

devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

petani peternak dan keluarga petani peternak serta 

peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka 

peningkatan kecerdasan bangsa, baik sumbangan langsung 

berupa kontribusi PDRB, penyerapan tenaga kerja, 

peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa 

melalui ekspor maupun sumbangan tidak langsung seperti 

penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 

pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor 

dan sektor lainnya. 

Dalam upaya pemenuhan protein hewani dan 

peningkatan pendapatan peternak, maka pemerintah dan 

peternak telah berupaya mendaya gunakan sebagian besar 

sumber komoditi ternak yang dikembangkan, diantaranya 

adalah ayam pedaging (broiler). Ayam broiler merupakan 

ayam penghasil daging yang memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan ternak potong lainnya. 

Keunggulan itu diantaranya, laju perputaran modal yang 

cepat, waktu pemeliharaan yang singkat yaitu dalam lima 

minggu ayam broiler sudah dapat dipanen dengan bobot 2 

kg/ekor. Hal inilah yang mendorong banyak peternak yang 

mengusahakan peternakan ayam broiler ini. Peternak 
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biasanya tinggal di pinggiran kota hal ini disebabkan 

karena untuk membuka usaha peternakan harus memenuhi 

beberapa syarat yaitu jauh dari pemukiman agar tidak 

menimbulkan polusi bau bagi masyarakat maka peternak 

biasa membuka usahanya dipinggiran kota, sedangkan 

konsumen berada di dalam kota. Sehingga di perlukan 

penyalur atau pedagang untuk mendistribusikan daging 

ayam dari peternak ke konsumen.   

 Kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam 

seperti halnya produk ternak lainnya mengalami 

peningkatan seiring dengan meningkatnya pendapatan dan 

taraf hidup masyarakat, serta jumlah penduduk di Jawa 

Timur yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup 

besar yaitu 37 juta jiwa. Berdasarkan data dari 

Departemen Peternakan jawa timur menunjukkan bahwa 

tingkat produksi daging ayam di jawa timur pada tahun 

2010 sebesar 159.671 ton dengan konsumsi daging ayam 

sebesar 148.000 ton/tahun. 

Perkembangan populasi ternak ayam broiler tidak 

terlepas dari permasalahan yang menjadi dilema bagi 

peternak dan sulit dipecahkan oleh peternak yaitu 

kebanyakan para aspek pasar dan penyediaan sarana 

produksi yang tidak seimbang dengan harga jual produksi, 

sehingga membuat peternak takut mengambil resiko untuk 

mengembangkan usaha peternakan ayam broiler dengan 

skala produksi lebih besar. Untuk mengatasi permasalahan 

yang dihadapi oleh peternak maka diperlukan peran 

pemerintah dalam menggerakkan perusahaan swasta dan 

lembaga-lembaga pembiayaan agribisnis dalam 



3 

 

menunjang pengembangan produksi peternakan khususnya 

ayam broiler.  

Salah satu  aspek pemasaran yang perlu 

diperhatikan dalam upaya meningkatkan arus barang dari 

produsen ke konsumen adalah efisiensi pemasaran, karena 

melalui efisiensi pemasaran selain terlihat perbedaan harga 

yang diterima peternak sampai barang tersebut terbayar 

oleh konsumen akhir, juga kelayakan pendapatan yang 

diterima peternak maupun lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam aktivitas pemasaran. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas, maka penelitian tentang efisiensi 

pemasaran ayam broiler perlu dilakukan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana jalur pemasaran daging broiler di 

Kabupaten Situbondo. 

2. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari 

margin pemasaran, farmer’s share, share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran 

daging broiler.        

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah : 

1. Mengetahui jalur pemasaran daging broiler di 

Kabupaten Situbondo. 

2. Mengetahui tingkat efisiensi pemasaran dilihat dari 

margin pemasaran, farmer’s share, share biaya 

pemasaran dan share keuntungan dari masing-masing 
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lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran 

daging broiler. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai : 

1. Bahan informasi dan pengetahuan tentang efisiensi 

pemasaran pada produsen daging broiler di kabupaten 

Situbondo. 

2. Bahan pertimbangan bagi produsen dalam rangka 

peningkatan produksi dan pemasaran daging broiler. 

3. Bahan acuan bagi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

  Pemasaran merupakan proses pemindahan produk 

dari produsen ke konsumen. Hasil produksi dari produsen 

daging broiler dipasarkan ke konsumen melalui pedagang 

perantara. Aktivitas pemasaran melibatkan berbagai 

macam lembaga pemasaran yang dalam hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan nilai guna, baik bentuk, waktu 

pemilihan dan informasi. Aktivitas pemasaran baik 

produsen maupun lembaga pemasaran yang terlibat 

didalamnya mengeluarkan biaya pemasaran. Besar 

kecilnya biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam proses 

pemasaran oleh masing-masing lembaga pemasaran dalam 

proses pemasaran tergantung dari aktivitas yang 

dilakukukan oleh lembaga pemasaran tersebut. Besar 

kecilnya biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang 

diperoleh tiap lembaga pemasaran akan berpengaruh 



5 

 

terhadap tingkat harga ditingkat pengecer dan harga 

ditingkat produsen.  

Besar kecilnya biaya pemasaran yang dikeluarkan 

oleh lembaga pemasaran selain berpengaruh harga 

ditingkat pengecer dan produsen juga berpengaruh 

terhadap efisiensi pemasaran. Faktor yang mempengaruhi 

efisiensi pemasaran antara lain harga yang diterima 

produsen, distribusi margin pemasaran, share biaya 

pemasaran dan share keuntungan yang diterima lembaga-

lembaga pemasaran yang terlibat dalam aktivitas 

pemasaran. 

Secara ringkas kerangka pikir dapat dilihat pada 

gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pemasaran Ayam Broiler 

PETERNAK BROILER (Produsen) 

HARGA DI 

KONSUMEN AKHIR 

EFISIENSI PEMASARAN: 

1. MARGIN PEMASARAN 

2. FARMER’S SHARE 

3. SHARE BIAYA 

4. SHARE KEUNTUNGAN 

5. RASIO KEUNTUNGAN DAN 

BIAYA PEMASARAN 

PEDAGANG PENGECER 

PEDAGANG BESAR 

PEDAGANG KECIL 

SALURAN 

PEMASARAN 

BIAYA 

PRODUKSI 


