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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Sapi Perah 

Menurut asal-usulnya sapi perah berasal dari (Didiet, 

2000): 

1. Famili  : Bovidae  

2. Genus  : Bos 

3. Subgenus  : Taurinae 

Subgenus Taurinae terbagi atas (Anonimous, 2000): 

1. Bos Taurus Typicus adalah sapi yang tidak mempunyai 

punuk, termasuk dalam golongan ini adalah sapi modern di 

daerah iklim sedang.  

2. Bos Taurus Indicus adalah sapi yang mempunyai punuk, 

tersebar di daerah Asia dan Afrika, terkenal dengan nama 

Sapi Zebu. Tanda lain yang membedakannya dari Bos 

Taurus Typicus ialah telinganya jatuh, ekor membentuk 

cambuk, dan adanya lipatan-lipatan kulit di sebelah bawah 

leher dan perut. 

Sapi perah yang unggul dan paling banyak dipelihara 

adalah sapi Shorthorn (dari Inggris), Friesian/Fries Holland 

(sering disebut sapi FH dari Belanda), Jersey (dari Selat 

Channel antara Inggris dan Perancis), Brown Swiss (dari 

Switzerland), Red Danish (dari Denmark) dan Droughtmaster 

(dari Australia). Menurut hasil survei, sapi perah yang cocok 

dibudidayakan di Indonesia adalah sapi Frisien Holstein 

(Anonimous, 2000). 

Sapi perah yang banyak diusahakan di Indonesia 

adalah jenis Peranakan Friesian Holstein (PFH). Sapi PFH 

banyak diusahakan sebagai sapi perah karena sapi ini 

berproduksi tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan 
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sekitar. Sapi ini mempunyai ciri-ciri berwarna belang hitam 

putih dengan tanda berwarna putih berbentuk segitiga di 

daerah dahi, tanduk relatif kecil dan menghadap ke depan serta 

mempunyai warna dada, perut dan kaki yang berwarna putih. 

Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) mempunyai produksi 

susu rata-rata sebesar 4.500-5.500 liter per periode masa 

laktasi. Sapi ini cocok hidup dan mudah beradaptasi pada 

lingkungan sejuk pada suhu ideal berkisar antara 15-24°C. 

Kemampuan produksi susu sapi FH dapat mencapai lebih dari 

6.000 liter per periode laktasi 10 dengan kadar lemak susu 

rata-rata 3,6%. Standar berat badan sapi betina dewasa 

berkisar antara 570-730 kg, sedang berat badan sapi jantan 

dewasa minimal 800 kg bahkan bisa mencapai 1 ton 

(Anonimous, 2000). 

Sapi perah akan menghasilkan susu setelah 

melahirkan pedet. Untuk mencapai produksi yang optimal 

maka dalam pelaksanaan budidaya sapi perah harus mengikuti 

program Rearing atau pemeliharaan sapi perah betina sejak 

lahir secara terprogram dengan tujuan untuk mendapatkan sapi 

betina yang memiliki kaki-kaki yang kuat, bentuk ambing 

yang baik dan alat pencernaan yang berkembang baik dalam 

mendapatkan produksi susu yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, 

Halal). Adapun program Rearing tersebut adalah 1. 

Pemeliharaan pedet masa sapih. 2. Pemeliharaan pedet lepas 

sapih. 3. Pemeliharaan sapi dara. 4. Pemeliharaan sapi laktasi 

(Didiet, 2000). 

 

2.2.  Susu Segar 

  Susu merupakan bahan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia, hal ini dikarenakan kandungan yang ada 

pada susu yang sangat kompleks sebagai salah satu sumber 
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protein hewani bagi manusia serta dapat mendorong 

pertumbuhan manusia sejak balita sampai dewasa (Anonimus, 

1998). 

 Di dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) Susu 

Segar nomor 01-3141-1998  dijelaskan bahwa susu segar 

adalah susu murni yang tidak mendapatkan perlakuan apa pun 

kecuali proses pendinginan dan tanpa mempengaruhi 

kemurniannya. Susu merupakan bahan pangan yang 

mengandung nutrisi yang diperlukan manusia seperti protein, 

karbohidrat, lemak, semua vitamin B, vitamin A, kalsium dan 

phospor. 

 

2.3.  Pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan dengan pihak 

lain. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika pemasaran adalah 

proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan 

harga, promosi serta penyaluran gagasan, barang dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran 

individu dan organisasi (Kotler, 2002). 

Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan 

memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau 

jasa tersebut cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjadi 

dirinya sendiri. Pemasaran pada umumnya dipandang sebagai 

tugas untuk menciptakan, memperkenalkan dan menyerahkan 

barang dan jasa kepada konsumen dan perusahaan. Orang 

melakukan pemasaran dari 10 jenis wujud yang berbeda 

(Swastha dan Irawan, 1991). 
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1. Barang 

Barang-barang fisik merupakan bagian yang terbesar dari 

produksi dan usaha pemasaran. Di negara sedang 

berkembang, barang-barang terutama makanan, 

komoditas, pakaian dan perumahan merupakan bagian 

yang paling penting bagi keberhasilan perekonomian. 

2. Jasa 

Jasa mencakup hasil kerja perusahaan penerbangan, hotel, 

penyewaan mobil, orang yang melakukan pemeliharaan 

dan perbaikan, juga para profesional seperti akuntan, 

pengacara, insinyur, dokter dan konsultan keuangan. 

3. Pengayaan pengalaman 

Dengan merangkai jasa dan barang, seseorang dapat 

menciptakan dan memasarkan pengayaan pengalaman. 

Ada pasar untuk berbagai macam pengalaman, seperti 

menghabiskan waktu satu minggu di kamp kemanusiaan, 

seakan-akan berada di medan pertempuran dan sedang 

menolong. 

4. Peristiwa 

Pemasar mempromosikan peristiwa yang terkait dengan 

waktu bersejarah, seperti ulang tahun perusahaan, 

pameran dagang dan pementasan seni. Ada profesi 

paripurna yang lazim dilakukan oleh para perencana 

pertemuan yang menyusun rincian kegiatan untuk suatu 

peristiwa dan menggelarnya sampai selesai. 

5. Orang 

Pemasaran selebriti telah menjadi bisnis penting. Dewasa 

ini, setiap bintang film memiliki seorang agen, seorang 

manajer dan menjalin hubungan dengan agen. 
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6. Tempat 

Tempat kota dan wilayah, dan bangsa-bangsa keseluruhan 

bersaing secara aktif untuk menarik para turis, pabrik, 

kantor pusat perusahaan dan tempat tinggal. 

7. Properti 

Properti adalah hak kepemilikan tak berwujud baik 

berupa benda nyata atau finansial. Properti itu diperjual-

belikan dan itu menyebabkan timbulnya upaya 

pemasaran. 

8. Organisasi 

Organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra 

yang kuat dan menyenangkan pikiran masyarakat. Kita 

melihat iklan identitas badan usaha yang ditayangkan 

oleh perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan lebih 

banyak pengakuan publik. 

9. Informasi 

Informasi dapat diproduksi dan dipasarkan sabagai 

sebuah produk. Pada hakekatnya, informasi merupakan 

sesuatu yang diproduksi dan didistribusikan dengan harga 

tertentu kepada masyarakat. 

10. Gagasan  

Setiap penawaran pasar mencakup inti dari suatu gagasan 

dasar. Produk dan jasa adalah platform untuk 

menyerahkan beberapa gagasan atau manfaat. Pemasar 

berusaha keras untuk mencari kebutuhan inti yang ingin 

mereka penuhi. 

 

2.4.  Lembaga Pemasaran 

 Lembaga pemasaran adalah badan-badan yang 

menyelenggarakan kegiatan atau fungsi pemasaran sehingga 

barang-barang bergerak dari produsen sampai ke konsumen. 
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Perantara pemasaran atau lembaga-lembaga yang fungsinya 

untuk memperlancar distribusi hasil produksi perusahaan ke 

pasar ada dua macam (Yacob, 1997): 

1. Perantara pedagang (Merchant middleman). 

2. Perantara agen (Agent middleman). 

Perantara pedagang pada dasarnya bertanggung jawab 

terhadap pemilikan semua jenis barang yang dipasarkan, 

sedangkan perantara agen tidak mempunyai hak milik atas 

semua jenis barang yang ditangani. Kedua perantara tersebut 

sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pemasaran. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam pedagang 

perantara adalah pedagang besar (wholesaler) dan pedagang 

pengecer (retailer) (Chairullah, 2002). 

Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang 

membeli dan menjual kembali barang-barang kepada 

pedagang pengecer dan pedagang lain serta pemakai komersial 

yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada 

konsumen akhir. Pedagang pengecer adalah suatu lembaga 

yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada 

konsumen akhir untuk keperluan pribadi atau non-bisnis, yang 

termasuk dalam kelompok ini berdasarkan volume penjualan 

adalah pengecer berskala kecil dan pengecer berskala besar 

(Unggul Priyadi, Indah Susanton & Awan Setya Dewanta, 

2004). 

Perdagangan eceran meliputi semua kegiatan yang 

berhubungan secara langsung dengan penjualan barang atau 

jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (bukan 

untuk keperluan usaha). Namun demikian tidak tertutup 

kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para 

pemakai industri karena tidak semua barang industri selalu 

dibeli dalam jumlah besar. Secara definisi dapat dikatakan 
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bahwa pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan 

kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk 

keperluan pribadi (Arlina, 2004). 

 

2.5.  Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran merupakan suatu proses daripada 

pertukaran yang mencakup serangkaian kegiatan yang 

bertujuan untuk memindahkan barang dan jasa dari sektor 

produksi ke sektor konsumsi. Fungsi-fungsi pemasaran 

sebagai berikut (Hanafiah dan Saefudin, 1986): 

1. Fungsi Pertukaran 

a. Pembelian 

Setiap perusahaan yang memasarkan hasil 

produksinya atau barang dagangannya tidak dapat 

melepaskan diri dari kegiatan membeli. Pembelian 

merupakan salah satu fungsi pemasaran yang tidak 

boleh diabaikan oleh setaip perusahaan, baik itu 

produsen maupun konsumen.  

b. Penjualan 

Semakin besar biaya operasional yang ditanggung 

maka semakin besar pula harga jual. Bahwa dalam 

penetapan harga perlu adanya pertimbangan terhadap 

tingkat laba, dimana laba tersebut ditetapkan oleh 

permintaan barang di pasar maupun oleh biaya 

operasional barang yang bersangkutan. 

2. Fungsi Fisik 

a. Penyimpanan 

Penyimpanan merupakan fungsi pemasaran yang 

berfungsi untuk meningkatkan kegunaan suatu barang 

tertentu karena adanya perbedaan waktu dalam 
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penggunaan. Dengan adanya penyimpanan maka 

barang akan tersebut akan menjadi tahan lama. 

b. Transportasi 

Transportasi merupakan fungsi pemasaran yang sangat 

penting untuk diperhatikan disamping fungsi-fungsi 

pemasaran lainnya. Transportasi atau pengangkutan 

adalah memindahkan produk dari sumber penghasilan 

ke pasar atau ke tempat konsumen, sehingga pada 

waktu tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

atau kepentingan tempat dan kegunaan waktu. 

c. Proses 

Merupakan kegiatan dimana suatu produk akan diolah 

atau dijadikan produk baru dengan meningkatkan 

kualitas dari produk tersebut. 

3. Fungsi Fasilitas  

1. Standarisasi 

Standarisasi terhadap produk susu digunakan untuk 

menentukan layak atau tidaknya barang tersebut untuk 

dikonsumsi oleh konsumen dan untuk menentukan 

kualitas serta harga barang. Pemasaran barang 

diharuskan adanya standarisasi untuk memenuhi 

kebutuhan para konsumen, sehingga diharapkan 

dengan kualitas yang baik pada barang-barang yang 

telah distandarisasi tersebut akan meningkatkan 

volume penjualan. 

2. Penanggulangan Resiko 

Perusahaan peternakan diharapkan mengetahui 

kemungkinan resiko-resiko yang akan timbul pada 

bidang pemasaran dan diusahakan dapat memperkecil 

resiko-resiko tersebut. Beberapa resiko yang dihadapi 
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adalah: penyusutan barang, kerusakan produk, 

penurunan harga serta kualitas barang. 

3. Pembiayaan 

Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan 

selama proses pemasaran berlangsung mulai produk 

lepas dari tangan peternak hingga diterima konsumen 

akhir. 

 

2.6.  Saluran Pemasaran 

Sebagian besar produsen tidak langsung menjual 

barang mereka kepada konsumen akhir. Diantara produsen dan 

konsumen ada kalanya juga terdapat lembaga pemasaran, 

sekumpulan perantara pemasaran yang melakukan berbagai 

fungsi dan menyandang berbagai nama. Beberapa perantara 

seperti pedagang besar dan pengecer mengambil alih hak dan 

menjual kembali barang dagangan itu, mereka disebut 

pedagang (merchants). Lembaga pemasaran yang mencari 

pelanggan dan kemudian bernegosiasi atas nama produsen 

tetapi tidak memiliki hak atas barang disebut agen, sedangkan  

yang lainnya seperti perusahaan transportasi, gudang 

independen, bank dan agen periklanan membantu proses 

distribusi namun tidak memiliki hak atas barang, tidak 

menegosiasikan pembelian ataupun penjualan, mereka disebut 

fasilitator (Swastha dan Irawan, 1991). 

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang 

saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan 

produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi 

(Stanton. 1996). 

Macam-macam saluran pemasaran antara lain 

(Swastha dan Irawan, 1991): 
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1. Produsen ke Konsumen 

 Saluran ini merupakan bentuk saluran distribusi yang 

paling pendek dan paling sederhana. Produsen dapat 

menjual barang yang dihasilkan langsung kepada 

konsumen. Saluran ini disebut juga saluran distribusi 

langsung. 

2. Produsen ke Pengecer ke Konsumen 

Saluran ini disebut saluran distribusi tidak langsung. 

Pedagang pengecer bisa melakukan pembelian kepada 

produsen. Ada beberapa produsen yang mendirikan toko 

pengecer, sehingga dapat secara langsung melayani 

konsumen. 

3. Produsen ke Pedagang Besar ke Pengecer ke Konsumen 

Saluran ini dinamakan saluran distribusi tradisional. 

Produsen hanya melayani penjual dalam jumlah yang 

besar kepada pedagang besar saja dan tidak menjual 

kepada pedagang pengecer. Pembelian pedagang pengecer 

dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh 

konsumen dilayani oleh pedagang pengecer saja. 

4. Produsen ke Agen ke Pengecer ke Konsumen 

Produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Sasaran 

jumlahnya terutama ditujukan kepada pedagang pengecer. 

5. Produsen ke Agen ke Pedagang Besar ke Pengecer ke           

Konsumen 

Produsen menggunakan agen sebagai perantara untuk 

mengalirkan harganya kepada pedagang besar kemudian 

menjualnya kepada pengecer. 

Sebuah saluran pemasaran melaksanakan tugas 

memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hal ini 

mengatasi kesenjangan waktu, tempat dan kepemilikan yang 

memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang 
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membutuhkan atau menginginkannya. Anggota saluran 

pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama antara lain 

(Sunarto, 2004): 

1. Mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, pesaing, 

serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun 

yang potensial dalam lingkungan pemasaran. 

2. Mengembangkan dan menyebarkan mengenai harga dan 

syarat lain sehingga merangsang pembelian. 

3. Melakukan pemesanan ke perusahaan manufaktur. 

4. Memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada 

berbagai level saluran pemasaran. 

5. Menanggung resiko yang berhubungan dengan 

pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. 

6. Mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan 

produk fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan 

akhir. 

7. Mengatur pelunasan tagihan pembeli melaui bank dan 

institusi keuangan lainnya. 

8. Mengawasi transfer kepemilikan aktual dari suatu 

organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain. 

 

2.7.  Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasaran adalah kemampuan jasa-jasa 

pemasaran untuk dapat menyampaikan suatu produk dari 

produsen ke konsumen secara adil dengan memberikan 

kepuasan pada semua pihak yang terlibat untuk suatu produk 

yang sama. Pengertian efisiensi pemasaran yang dimaksudkan 

pada pengusaha swasta adalah beda dengan yang dimaksudkan 

dengan konsumen. Perbedaan ini timbul karena adanya 

perbedaan kepentingan antara pengusaha dan konsumen. 

Pengusaha menganggap suatu sistem pemasaran efisien 
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apabila penjualan produknya mendatangkan keuntungan tinggi 

baginya. Sebaliknya konsumen menganggap sistem pemasaran 

efisien apabila konsumen mudah mendapatkan barang yang 

diinginkan dengan harga rendah (Sudarsono, 1992). 

 Efisiensi pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu 

efisiensi operasional dan efisiensi harga. Efisiensi operasional 

menekankan kemampuan meminimumkan biaya-biaya dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran. Efisiensi harga 

ditekankan pada keterkaitan harga dalam mengalokasikan 

komoditi dari produsen ke konsumen yang disebabkan karena 

perubahan tempat, bentuk, dan waktu yang melibatkan fungsi 

dalam kegiatan pemasaran. Efisiensi tataniaga dapat 

ditingkatkan dengan menempuh beberapa cara sebagai berikut 

(Swastha, 2000): 

1. Menghilangkan persaingan yang tidak 

bermanfaat. 

2. Mengurangi jumlah middleman pada saluran 

vertikal. 

3. Memakai metode cooperative. 

4. Memberi bantuan kepada konsumen. 

5. Standarisasi. 

 

2.8.  Efisiensi Pemasaran dengan Margin Pemasaran 

Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang 

dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen. 

Margin pemasaran yang mengandung dua unsur yang penting 

yaitu biaya pemasaran dan nilai keuntungan yang diterima 

oleh lembaga pemasaran akibat adanya jasa yang diberikan. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya 

margin pemasaran (Hanafiah dan Saefudin, 1986): 
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1. Biaya transportsi untuk membawa barang sampai 

ke tempat tujuan. 

2. Biaya untuk menanggung resiko kerusakan atau 

hilang serta susutnya jumlah barang selama 

transportasi pada saat dilakukan distribusi. 

3. Biaya yang harus ditanggung karena 

menggunakan fasilitas tataniaga (alat pendingin 

dan gudang penyimpanan) serta biaya lain yang 

dipakai untuk menghadapi para pesaing (iklan 

atau promosi dan upah tenaga kerja). 

Margin pemasaran merupakan perbedaan harga yang 

dibayar oleh konsumen dengan harga yang diterima oleh 

produsen, dengan formulasi (Tomek and Robinson, 1981): 

MP = Pr - Pf 

Keterangan: MP = Margin Pemasaran (Rp/Kg) 

  Pr = Harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

  Pf = Harga ditingkat produsen (Rp/Kg) 

 Margin pemasaran tersebut hanya menunjukkan 

selisih harga tanpa memperhatikan jumlah yang 

diperdagangkan, sehingga nilai dari margin pemasaran adalah 

selisih harga tadi dengan jumlah transaksi. Dengan demikian 

margin pemasaran dapat diformulasikan sebagai berikut 

(Wedrasta, 1999): 

MP = BP + KP 

Keterangan: MP = Margin Pemasaran (Rp/Kg) 

  KP = Keuntungan Pemasaran (Rp/Kg) 

  BP = Biaya pemasaran (Rp/Kg) 
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 Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa 

margin pemasaran dipengaruhi oleh biaya pemasaran dan 

keuntungan, sehingga semakin besar biaya pemasaran maka 

semakin besar margin pemasaran dan sistem pemasarannya 

menjadi tidak efektif. 

 Semakin tinggi margin pemasaran akan semakin 

rendah bagian yang diterima produsen dari harga yang 

dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan efisiensi 

pemasarannya rendah. 

 

2.9.  Efisiensi Pemasaran dengan pendekatan Farmer’s 

Share 

Untuk menganalisa efisiensi pemasaran dapat pula 

digunakan pendekatan perbandingan antara harga ditingkat 

konsumen dengan formulasi sebagai berikut (Kohls and Uhl, 

1989): 

SPf =           x 100% 

Keterangan: Spf = Efisiensi pemasaran (%) 

  Pf = Harga ditingkat peternak (Rp/Kg) 

  Pr = Harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

 

2.10.  Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share 

Keuntungan dan Share Biaya Pemasaran 

 Efisiensi pemasaran juga dapat dianalisa dengan 

membandingkan besarnya keuntungan yang diperoleh dengan 

biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran dengan 

formulasi sebagai berikut (Alhusniduki, 1991): 

Ski = {Kpi / (Pr – Pf)} x 100% 

Sbi = {Bpi / (Pr – Pf)} x 100% 

Pf 

Pr 
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Kpi = Pji – Pbi 

Keterangan: Ski = Share keuntungan lembaga  

       pemasaran ke-i (i=1) (Rp/Kg) 

   Kpi = Keuntungan lembaga pemasaran  

       ke-i (Rp/Kg) 

   Pr = Harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

   Pf = Harga ditingkat produsen (Rp/Kg) 

   Sbi = Share biaya lembaga pemasaran  

       ke-i (Rp/Kg) 

   Bpi = Biaya pemasaran lembaga 

       pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

   Kpi = Keuntungan pemasaran lembaga  

       pemasaran ke-i (Rp/Kg) 

   Pji = Harga jual lembaga pemasaran 

       ke-i (Rp/Kg) 

   Pbi = Harga beli lembaga pemasaran  

       ke-i (Rp/Kg) 

Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Apabila perbandingan share keuntungan dari masing-

masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran merata, maka sistem pemasarannya dikatakan 

efisien. 

2. Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya 

pemasaran masing-masing lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam proses pemasaran merata dan cukup logis, 

maka sistem pemasarannya dikatakan efisien 

 

2.11. Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya 

 

Rkbi =  Ki 

Bi 
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Keterangan: Rkbi = Rasio keuntungan dan biaya  

      lembaga pemasaran ke-i 

  Ki = Keuntungan lembaga pemasaran 

      ke-i 

  Bi = Biaya pemasaran lembaga 

   pemasaran ke-i 

 

2.12. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang berjudul “PEMASARAN SUSU SAPI 

PERAH PETERNAKAN RAKYAT DI KECAMATAN 

PACET KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA 

BARAT” ini dilakukan oleh Marlina Adelina Siahaan pada 

tahun 2002. Marlina Adelina Siahaan merupakan mahasiswa 

di jurusan Sosial Ekonomi Industri Peternakan Fakultas 

Peternakan Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui saluran pemasaran, fungsi pemasaran, biaya 

pemasaran, margin pemasaran dan efisiensi pemasaran susu 

sapi perah usaha peternakan rakyat di Kecamatan Pacet 

Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Analisis data yang dilakukan 

meliputi analisis deskriptif, analisis margin pemasaran dan 

efisiensi pemasaran dianalisis berdasarkan perhitungan biaya 

pemasaran, margin pemasaran, margin keuntungan dan bagian 

yang diterima oleh peternak (farmer’s share) dari harga yang 

dibayar oleh konsumen akhir. 

 Hasil penelitian menunjukkan ada lima tingkatan 

saluran pemasaran susu segar di Kecamatan Pacet, yaitu: 

Ia. Peternak – KUD – IPS  

Ib. Peternak – KUD – Konsumen akhir 

II.   Peternak – Konsumen akhir 

IIIa.   Peternak – Pedagang pengecer – Konsumen akhir 

IIIb.  Peternak – Pedagang pengecer – Pabrik roti/kue 
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 Fungsi pengangkutan yang dilakukan oleh KUD 

adalah mengangkut susu segar dari tempat peternak ke bagian 

laboratorium KUD Cipanas dengan mobil pick-up lalu 

disimpan ke dalam alat pendingin yang disebut cooling unit 

yang berkapasitas 6000 liter pada suhu 4
0
C dan pembayaran 

dilakukan secara langsung sebesar 50% baru sisanya dibayar 

5-7 hari kemudian setelah pembelian. Resiko kerugian yang 

ditanggung oleh KUD dan pedagang pengecer adalah bila 

terjadi penyusutan dan susu busuk. Sedangkan pengangkutan 

yang dilakukan oleh pedagang pengecer adalah mengangkat 

susu dari tempat peternak ke lokasi pasar atau tepatnya diluar 

lokasi gedung pasar Cipanas dengan mobil pick-up. Pedagang 

pengecer melakukan fungsi penyimpanan susu segar yang 

belum terjual pada hari itu. Penyimpanan dilakukan dengan 

metode sederhana. 

 Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh KUD selama 

penjualan atau pembelian susu segar terdiri dari biaya 

pengangkutan, biaya tenaga kerja, biaya kebersihan cooling, 

biaya plastik, biaya karet dan biaya resiko (susut/busuk). Total 

biaya pemasaran susu segar pada saluran Ia sebesar Rp. 382,92 

per liter. Saluran Ib sebesar Rp. 134,44 per liter. Saluran II 

sebesar Rp. 71,39 per liter. Pada saluran IIIa sebesar Rp. 63,83 

per liter. Pada saluran IIIb sebesar Rp. 40,43 per liter. 

 Margin pemasaran yang diperoleh dari saluran Ia 

adalah sebesar 43,24%. Saluran Ib sebesar 47,5%. Saluran II 

sebesar 100%. Saluran IIIa sebesar 16,67% dan saluran IIIb 

12,28%. Margin keuntungan yang diperoleh dari saluran Ia 

sebesar 22,54%. Saluran Ib sebesar 40,78%. Saluran II sebesar 

97,62%. Saluran IIIa sebesar 14,54%. Saluran IIIb sebesar 

10,86%. 
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 Farmer’s share yang diperoleh dari saluran Ia sebesar 

56,76%. Saluran Ib sebesar 52,50%. Saluran II sebesar 100%. 

Saluran IIIa 83,33%. Saluran IIIb sebesar 87,72%. 

 Berdasarkan nilai farmer’s share diketahui bahwa 

saluran pemasaran yang lebih efisien adalah saluran II tetapi 

peluang pasar sedikit. Secara umum, pemasaran susu segar di 

Kecamatan Pacet sudah memberikan instensif yang cukup 

besar bagi peternak. 


