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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu tujuan dalam pembangunan sektor 

pertanian adalah terpenuhi kebutuhan pangan penduduk. 

Swasembada pangan harus dimantapkan dalam arti luas tidak 

hanya terbatas pada beras akan tetapi mencakup kebutuhan 

pangan rakyat secara total termasuk hasil ternak yang 

merupakan sumber karbohidrat, protein dan lemak. Kondisi ini 

akan mendorong terciptanya sistem pangan yang 

berkelanjutan. Kebijakan pemerintah terhadap sub sektor 

peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak 

baik berupa daging, susu maupun telur serta 

pendistribusiannya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan 

peternak dan pedagang yang terlibat di dalamnya. 

Kebutuhan konsumen akan susu banyak variasinya, 

ada yang dalam bentuk susu segar maupun produk olahan dari 

susu segar tersebut. Susu merupakan produk peternakan yang 

mudah rusak. Banyak mikroorganisme patogen yang ada di 

dalam susu yang dapat berkembang biak dengan cepat 

sehingga diperlukan pula pendistribusian produk dengan baik, 

agar susu tidak rusak setelah sampai ke konsumen. Pengiriman 

susu dari produsen ke konsumen harus dilakukan secepat 

mungkin dengan sarana transportasi yang sesuai dan 

penanganan yang tepat, hal ini bertujuan untuk menjaga 

kualitas susu tetap baik. 

Susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing 

sapi yang sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara yang 

benar yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah 
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sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun. Susu 

segar adalah susu murni yang tidak mendapat perlakuan 

apapun kecuali proses pendinginan tanpa mempengaruhi 

kemurniannya (Anonimous, 1998). 

Besar kecilnya biaya pemasaran yang dikeluarkan 

selain mempengaruhi harga ditingkat masing-masing lembaga 

pemasaran, harga ditingkat konsumen dan efisiensi pemasaran 

pada saluran pemasaran. Pemasaran merupakan komponen 

penting dalam kelancaran suatu usaha. Pemasaran yang baik 

akan menunujang kemajuan suatu perusahaan, oleh karena itu 

efisiensi dan perencanaan dalam pemasaran suatu perusahaan 

harus diperhatikan guna mencapai tujuan perusahaan atau 

usaha yang dikelola. 

Saluran pemasaran merupakan struktur unit organisasi 

dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, 

pedagang besar dan pengecer yang harus dilalui barang-barang 

dari produsen ke perantara sebelum sampai ke konsumen. 

Proses pemasaran produk dari tangan produsen ke tangan 

konsumen memerlukan pihak-pihak yaitu lembaga pemasaran, 

dimana masing-masing lembaga pemasaran melakukan fungsi 

pemasaran yang berbeda sehingga biaya yang dikeluarkan 

dalam proses pemasaran berbeda pula.  

Pengusaha menganggap suatu sistem pemasaran 

efisien apabila penjualan produknya mendatangkan 

keuntungan lebih tinggi baginya, sebaliknya konsumen 

menganggap mudah mendapatkan barang yang diinginkan 

dengan harga rendah. Sistem pemasaran dikatakan efisien 

apabila mampu menyampaikan barang dari hasil produsen ke 

tangan konsumen dengan harga yang semurah-murahnya serta 

mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan 

harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut 
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dalam kegiatan produksi dan tataniaga, sehingga tujuan dari 

suatu usaha atau perusahaan dapat tercapai apabila 

memperoleh keuntungan yang maksimal dengan lancarnya 

pemasaran produk dari produsen ke konsumen (Kartasapoetra. 

1992). 

Suhu di kabupaten Pacitan yang tergolong tinggi 24-

32
0
C dianggap sebagai tempat yang tidak cocok sebagai sentra 

peternakan, namun di sisi lain ternyata masih ada pengusaha 

yang mendirikan usaha peternakan sapi perah. Salah satu 

peternakan sapi perah yang mempunyai populasi sapi perah 

yang cukup banyak adalah peternakan sapi perah Lembah 

Duduhan Farm dengan populasi 68 ekor sapi perah betina 

produktif. Menurut data dari Dinas  Tanaman Pangan dan 

Peternakan Kabupaten Pacitan (2011) jumlah populasi sapi 

perah yang terdapat di Kabupaten Pacitan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1011 jumlah 

populasi ternak sapi perah yang berada di Kabupaten Pacitan 

berjumlah 392 ekor dan mampu menghasilkan susu segar 

sebanyak 1.411.200 liter per tahun dengan rata-rata produksi 

susu 10 liter per hari per ekor. Meskipun jumlah ternak dan 

produksi yang masih sangat rendah diharapkan akan muncul 

peternak-peternak sapi perah yang baru sehingga Kabupaten 

Pacitan dapat menjadi salah satu tempat sentra susu sapi yang 

berada di Jawa Timur. Peternakan sapi perah Lembah 

Duduhan Farm diharapkan mampu mendukung terciptanya 

sistem pangan yang berkelanjutan dari sektor peternakan sapi 

perah di daerah Pacitan. Hal inilah yang melandasi penulis 

ingin lebih mengetahui pemasaran susu segar yang terjadi di 

lapangan sehingga dapat diketahui lembaga-lembaga 

pemasaran yang terlibat, jalur pemasaran susu segar dan 

menganalisis tingkat efisiensi dari saluran pemasaaran yang 
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terdiri dari margin pemasaran, share harga yang diterima 

produsen, share biaya, share keuntungan dan ratio keuntungan 

dan biaya lembaga pemasaran yang didapatkan dari setiap 

jalur tataniaga pemasaran susu segar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Perkembangan peternakan sapi perah yang relatif 

tersebar di wilayah Kabupaten Pacitan telah menciptakan 

kesempatan sebagian masyarakat untuk terlibat dalam 

tataniaga susu segar. Peternakan sapi perah yang ada di 

kabupaten Pacitan diharapkan dapat menjadikan sumber 

pendapatan baru bagi para peternak yang dulu sebagian besar 

hanya memelihara ternak sapi potong, kambing dan unggas 

serta dapat menjadikan kabupaten Pacitan menjadi salah satu 

kabupaten penghasil susu segar yang nantinya dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sistem distribusi susu segar 

dari produsen sempai ke konsumen umumya terdiri dari 

berbagai rantai mulai dari pedagang pengumpul tingkat desa, 

kecamatan atau kabupaten dan pedagang besar serta pedagang 

pengecer. Besarnya keuntungan masing-masing pelaku pasar 

akan tergantung dengan struktur pasar setiap tingkatan, posisi 

tawar-menawar masing-masing pelaku dan efisiensi usaha 

pada masing-masing pelaku pemasaran. Dalam upaya 

mengetahui pola tataniaga yang mencerminkan distribusi 

harga yang adil diantara para pelaku tataniaga susu segar, 

maka perlu dilakukannya analisa pemasaran yang terjadi 

dalam pemasaran susu segar pada peternakan sapi perah 

Lembah Duduhan Farm. Masalah yang diangkat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Lembaga pemasaran apa saja yang terlibat dalam 

proses pemasaran susu segar. 
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2. Bagaimana saluran pemasaran dalam proses 

pemasaran susu segar. 

3. Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran ditinjau dari 

margin pemasaran, share harga yang diterima oleh 

produsen, share biaya, share keuntungan serta 

rasio biaya dan keuntungan lembaga pemasaran 

yang berperan dalam pemasaran susu segar. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian pemasaran susu segar pada 

peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm di desa 

Mentoro, kabupaten Pacitan adalah untuk: 

1. Mengetahui lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam proses pemasaran susu segar. 

2. Mengetahui saluran pemasaran yang ada dalam 

proses pemasaran susu segar. 

3. Mengetahui tingkat efisiensi dari setiap saluran 

pemasaran yang ditinjau dari margin pemasaran, 

share harga yang diterima oleh produsen, share 

biaya, share keuntungan serta rasio biaya dan 

keuntungan lembaga pemasaran yang berperan 

dalam pemasaran susu segar. 

 

1.4. Kegunaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna: 

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan 

mengenai pemasaran susu segar di kabupaten 

Pacitan sehingga dapat menambah wawasan 

tentang pemasaran susu segar. 
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2. Sebagai bahan informasi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Pemasaran merupakan proses pendistribusian barang 

atau produk dari produsen sampai ke tangan konsumen. 

Kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam suatu usaha 

adalah saluran pemasaran dan pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemasaran. Luasnya jangkauan pemasaran yang terjadi 

membutuhkan keberadaan lembaga pemasaran untuk 

menjalankan proses pemasaran, menyalurkan jasa dan 

komoditi dari produsen ke konsumen. Setiap lembaga 

pemasaran yang terlibat akan mempunyai peranan yang 

berbeda-beda dan akan mendapatkan keuntungan yang 

berbeda-beda pula. 

Biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam proses 

pemasaran oleh masing-masing lembaga pemasaran 

tergantung dari aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga 

pemasaran tersebut. Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan 

dan keuntungan yang diperoleh tiap lembaga pemasaran akan 

berpengaruh terhadap tingkat pengecer dan harga di tingkat 

konsumen. 

Produsen yang mengelola usaha peternakan sapi perah 

akan menghasilkan produk berupa susu segar yang kemudian 

dipasarkan kepada lembaga pemasaran maupun ke konsumen. 

Farm gateprice digunakan untuk menentukan harga awal dari 

susu segar agar produsen tidak mengalami kerugian pada saat 

memasarkan susu segar baik ke lembaga pemasaran maupun 

langsung ke konsumen. Dalam pemasaran susu segar terdapat 

lembaga pemasaran yang terdiri dari agen, loper, pedagang 
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besar dan pedagang pengecer. Dari lembaga-lembaga 

pemasaran ini akan dianalisis lembaga pemasaran apa saja 

yang ikut terlibat dalam pemasaran susu segar, bisa jadi hanya 

sebagian saja lembaga pemasaran yang ikut terlibat dalam 

pemasaran susu segar tersebut. Saluran pemasaran akan 

muncul dengan adanya lembaga pemasaran yang ikut terlibat 

dalam proses pemasaran. Dari saluran pemasaran susu segar 

yang terbentuk akan dihitung tingkat efisiensi saluran 

pemasaran, analisis yang digunakan antara lain: margin 

pemasaran, farmer’s share, share biaya, share keuntungan dan 

rasio keuntungan dan biaya. Bedasarkan uraian di atas maka 

dapat dinyatakan dalam suatu kerangka pemikiran pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian 
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