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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian  

4.1.1. Lokasi Peternakan 

 Peternakan Sapi Perah Lembah Duduhan Farm 

merupakan peternakan sapi perah milik Bapak Kardoyo yang 

terletak di desa Mentoro, kecamatan Pacitan, kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur. Terletak di pinggiran kota yang dekat 

dengan aliran sungai sehingga memudahkan pekerja untuk 

mengurus ternak karena tersedianya sumber air yang terus 

menerus. Peternakan juga dekat dengan jalan raya sehingga 

mempermudah dalam memasarkan produk susu segar yang 

diproduksi setiap harinya. Hijauan pakan ternak didatangkan 

dari daerah lain, hal ini dikarenakan belum adanya lahan untuk 

ditanami hijauan. Begitu pula deangan konsentrat, yang dibeli 

dari daerah lain seperti dari daerah Tulungagung dan Blitar. 

Suhu di peternakan ini berkisar antara 24-32°C dengan 

kelembaban antara 68-88%. 

 

4.1.2. Sejarah Singkat Peternakan 

 Peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm 

merupakan peternakan yang berstatus atau dimiliki oleh 

perseorangan. Awalnya adalah sebuah peternakan sapi perah 

dengan populasi sapi perah sebanyak 40 ekor. Usaha 

peternakan sapi perah ini kemudian mengalami keuntungan 

sehingga populasi ternaknya mengalami peningkatan sehingga 

menjadi 68 ekor betina sapi perah betina produktif.  Selain 

menjual susu segar peternakan sapi perah ini juga menjual 

pedet betina maupun pedet jantan. Pedet betina memiliki harga 
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yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga pedet 

jantan. 

 Usaha peternakan setiap harinya mampu memproduksi 

susu segar sebanyak ±350 liter. Sebanyak ±300 liter susu segar 

tersebut dipasarkan ke lembaga pemasaran dan konsumen 

akhir, sedangkan sisanya yaitu sebanyak ±50 liter diberikan ke 

pedet sebagai makanan. 

 Usaha peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm 

merupakan salah satu perintis usaha peternakan sapi perah 

yang ada di Kabupaten Pacitan, dengan adanya peternakan 

sapi perah Lembah Duduhan Farm akhirnya sekarang sudah 

berdiri satu-satunya koperasi susu yang ada di kabupaten 

Pacitan, yang memudahkan bagi para peternak sapi perah lain 

untuk memasarkan hasil produksinya. 

 

4.2. Pemasaran Susu Segar 

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). 

 Pemasaran susu segar di peternakan sapi perah 

Lembah Duduhan Farm hanya dilakukan di wilayah 

kabupaten Pacitan. Pemasaran dilakukan oleh pengecer1 

(loper) dan pengecer2 (pedagang pengecer) yang membeli 

susu segar di peternakan sapi perah kemudian menjualnya 

kembali kepada konsumen. Pemasaran oleh pengecer1 (loper) 
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ini dilakukan dengan mengendarai sepeda motor, hal ini 

dikarenakan jarak rumah pelanggan tetap yang cukup jauh dari 

peternakan sapi perah. Pengecer2 (pedagang pengecer) 

mendirikan kios yang berada di pinggir jalan untuk 

memasarkan susu segarnya tersebut. Untuk menjaga agar susu 

segar di pedagang pengecer ini bisa tahan lama, pedagang 

pengecer biasanya merebus susu terlebih dahulu (menjadikan 

susu segar menjadi susu pasteurisasi). 

 Pemasaran susu segar dilakukan setelah proses 

pemerahan, setelah itu dilakukan proses penyaringan susu 

segar dan kemudian dilakukan pengemasan. Pengemasan 

dilakukan dengan menggunakan plastik berukuran 1 liter. 

 

4.3. Lembaga Pemasaran 

  Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

susu segar di peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm 

adalah sebagai berikut: 

 

4.3.1. Produsen 

Peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm 

bertindak sebagai produsen dengan melakukan fungsi-fungsi 

pemasaran yang meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan 

fungsi fasilitas. Susu segar yang dipasarkan oleh Lembah 

Duduhan Farm termasuk barang yang tidak tahan lama, maka 

strategi yang harus dilakukan oleh produsen adalah dengan 

melakukan penanganan secepat mungkin dan sesegera 

mungkin memasarkan susu segar serta menarik keuntungan 

yang seoptimal mungkin supaya barang yang tidak tahan lama 

ini cepat laku di pasaran. 

Peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm dalam 

sehari dapat memproduksi ±350 liter susu segar. Peternakan 



36 

 

sapi perah Lembah Duduhan Farm juga memiliki pelanggan 

tetap yang berjumlah sekitar 26 orang dengan rata-rata 

pembelian yaitu 1 liter susu segar per orang. Akan tetapi 

sebagian besar dari produksi susu segar tersebut disetorkan ke 

pihak koperasi dengan harga Rp. 3.000,00 untuk susu kualitas 

baik. 

Pemasaran susu segar ke pelanggan tetap dari Lembah 

Duduhan Farm dilakukan oleh pengecer1 atau biasa disebut 

loper yang setiap harinya mengantarkan susu segar sampai ke 

tangan pelanggan tetap. Harga dari produsen ke pengecer1 

(loper) sebasar Rp. 4.000,00 per liter susu segar dan dari loper 

ke konsumen akhir sebesar Rp. 5.000,00 per liter susu segar.  

Konsumen juga dapat membeli susu segar langsung kepada 

produsen dengan harga Rp. 5.000,00 untuk 1 liter susu segar. 

Pengecer2 (pedagang pengecer) menjual kembali susu 

segar dengan membangun kios yang terletak di pinggir jalan. 

Lembah Duduhan Farm menjual susu segar kepada pedagang 

pengecer dengan harga Rp. 4.000,00 per liter susu segar. 

Pedagang pengecer hanya bertumpu pada satu tempat 

penjualan saja, pedagang pengecer tidak berpindah-pindah 

tempat. Sementara itu untuk membuat produk susu segar bisa 

bertahan lebih lama, pedagang pengecer biasanya merebus 

dahulu susu yang akan dijual dengan suhu ±60
0
C dalam waktu 

±30 menit atau mengubah susu segar menjadi susu 

pasteurisasi. Hal ini dilakukan untuk membuat susu bisa tahan 

lama. Pedagang pengecer setiap hari mampu menjual susu 

pasteurisasi rata-rata 20 liter dengan harga Rp. 5.000,00. 

Sementara itu untuk susu yang tidak terjual pedagang 

pengecer biasanya menyimpan susu tersebut di dalam lemari 

es dengan suhu 3-7
0
C. 
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4.3.2. Pengecer1 atau Loper 

Loper didefinisikan sebagai lembaga yang 

melaksanakan pemasaran dengan menyediakan jasa-jasa atau 

fungsi-fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan atau 

pemasaran barang, tetapi tidak mempunyai hak milik atas 

barang yang diperdagangkan. Loper biasanya hanya menjual 

susu segar dari perusahaan dengan harga yang telah ditentukan 

dari perusahaan dan kemudian pendapatan berasal dari 

keuntungan penjualan produk, sehingga besar kecilnya 

pendapatan loper berdasarkan pada jumlah produk yang 

terjual. 

Loper menjual susu segar ke tempat-tempat yang 

sudah ditentukan dan apabila ada susu yang tidak terjual maka 

susu tersebut akan dikembalikan lagi kepada produsen. Alat 

transportasi yang digunakan oleh loper adalah sepeda motor 

yang merupakan kendaraan pribadi milik loper, bukan 

inventaris dari peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm. 

Susu yang tidak terjual menjadi hak milik peternak. Susu yang 

tidak terjual yang sudah rusak nantinya akan dibuang karena 

apabila dipaksakan untuk dipasarkan bisa menyebabkan 

penyakit kepada konsumen. Susu-susu tersebut dibuang 

dengan pertimbangan untuk menjaga keselamatan konsumen 

sehingga tidak merugikan konsumen maupun peternakan sapi 

perah sebagai produsen.  

Peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm ini 

memiliki 1 loper yang langsung menjual susu segar ke rumah-

rumah para pelanggan tetap setiap harinya. Rata-rata volume 

penjualan susu segar setiap harinya adalah sebanyak 20 liter 

susu segar, dengan harga per liter susu segar sebesar Rp. 

5.000,00. 
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4.3.3. Pengecer2 atau Pedagang Pengecer  

  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 

bahwa pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan 

kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk 

keperluan pribadi (Arlina, 2004). 

  Pedagang pengecer merupakan pedagang yang 

menjual susu segar maupun susu olahan yang dilakukan di 

suatu tempat secara menetap. Pedagang pengecer membeli 

susu dari produsen dengan harga Rp. 4.000,00 dan kemudian 

menjualnya dengan harga Rp. 5.000,00. 

 

4.3.4. Profil Konsumen Susu Segar 

Konsumen merupakan pihak terakhir yang membeli 

susu segar maupun susu olahan yang berasal dari peternakan 

sapi perah Lembah Duduhan Farm. Konsumen produk susu 

segar Lembah Duduhan Farm ini berasal dari wilayah 

Kabupaten Pacitan saja. Konsumen tetap (pelanggan tetap 

susu segar) dibedakan dari berbagai kriteria antara lain: jenis 

kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, frekuensi 

pembelian susu segar dan banyak susu segar yang dibeli dari 

Lembah Duduhan Farm dalam 1 minggu. Konsumen dapat 

membeli produk susu segar langsung dari Lembah Duduhan 

Farm, loper maupun pedagang pengecer. Harga susu per liter 

sebesar Rp. 5.000,00. 
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  Konsumen susu segar yang berjenis kelamin wanita 

sebesar 10 orang (38,46%) dan pria berjumlah 16 orang 

(61,54%). Konsumen susu segar yang paling banyak adalah 

pria dengan jumlah konsumen sebanyak 16 orang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa konsumen susu segar wanita 

jarang mengkonsumsi susu segar karena konsumen wanita 

mempunyai anggapan takut menjadi gemuk apabila 

mengkonsumsi susu segar. Untuk grafik profil pelanggan susu 

segar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2. 

Wanita

Pria

Data primer yang diolah. 2011 

Gambar 2. Grafik Profil Pelanggan Susu Segar 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

  Konsumen susu segar yang yang berumur 15-25 tahun 

berjumlah 4 orang (15,38%). Konsumen yang berumur 26-30 

tahun berjumlah 1 orang (3,84%). Konsumen yang berumur 

31-35 tahun berjumlah 1 orang (3,84%) dan konsumen yang 

berumur 35-60 tahun berjumlah 20 orang (76,94%). 

Konsumen susu segar yang paling banyak adalah yang 

berumur 35-60 tahun dengan jumlah konsumen sebanyak 20 

orang dan konsumen yang paling sedikit mengkonsumsi susu 

segar adalah yang berumur 26-30 tahun dan 31-35 tahun yaitu 
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masing-masing berjumlah 1 orang. Hal ini dikarenakan pada 

konsumen yang berumur 35-60 tahun sadar apabila konsumen 

tersebut membutuhkan kalsium untuk tulang. Untuk konsumen 

yang berumur 26-30 tahun dan 31-35 tahun, konsumen masih 

yakin apabila tubuh konsumen saat ini masih dalam keadaan 

sehat. Jadi, konsumen yang berumur 26-30 tahun dan 31-35 

tahun beranggapan kalau belum membutuhkan susu untuk 

dikonsumsi. Grafik profil pelanggan susu segar berdasarkan 

umur dapat dilihat pada Gambar 3. 

15-25 Tahun

26-30 Tahun

31-35 Tahun

35-60 Tahun

Data primer yang diolah. 2011 

Gambar 3. Grafik Profil Pelanggan Susu Segar 

Berdasarkan Umur 

  Konsumen susu segar yang mempunyai pendidikan 

terakhir SD/sederajat berjumlah 1 orang (3,85%), konsumen 

yang mempunyai pendidikan terakhir SMP/sederajat 

berjumlah 4 orang (15,38%), konsumen yang mempunyai 

pendidikan terakhir SMA/sederajat berjumlah 7 orang 

(26,92%) dan konsumen yang mempunyai pendidikan terakhir 

Perguruan Tinggi berjumlah 14 orang (53,85%). Konsumen 

susu segar yang paling banyak adalah yang mempunyai 
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pendidikan terkahir Perguruan Tinggi dengan jumlah 14 

orang. Konsumen susu segar segar yang paling sedikit adalah 

konsumen susu segar yang mempunyai pendidikan terakhir 

SD/sederajat berjumlah 1 orang. Menurut penelitian yang 

dilakukan hal ini dikarenakan para konsumen yang 

mempunyai pendidikan terakhir Perguruan Tinggi mengerti 

akan pentingnya minum susu dan kandungan gizi yang ada di 

dalam susu. Konsumen rela mengeluarkan uang untuk 

membeli susu setiap hari. Konsumen akan berusaha untuk 

mencari susu dengan kualitas yang baik untuk dikonsumsi. 

Sedangkan untuk konsumen yang memiliki pendidikan 

terakhir SD/sederajat belum sepenuhnya tahu akan kandungan 

yang berada di dalam susu. Konsumen jarang membeli susu 

segar, biasanya konsumen membeli susu segar hanya 1x dalam 

seminggu. Grafik profil pelanggan susu segar berdasarkan 

pendidikan terakhir dapat dilihat pada Gambar 4. 

SD

SMP

SMA

PT

Data primer yang diolah. 2011 

Gambar 4. Grafik Profil Pelanggan Susu Segar 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

  Pekerjaan umum dari pelanggan tetap diantaranya 

adalah pegawai swasta yang berjumlah 3 orang (11,54%), 

pegawai negeri berjumlah 12 orang (46,15%), wiraswasta 
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berjumlah 6 orang (23,08%), petani berjumlah 1 orang 

(3,85%), lain-lainnya (ibu rumah tangga, pelajar, pensiunan 

PNS, BUMN) berjumlah 4 orang (15,38%). Konsumen susu 

segar paling banyak adalah pegawai negeri dengan jumlah 12 

orang. Konsumen susu segar yang paling sedikit adalah petani 

dengan jumlah 1 orang. Konsumen terbanyak merupakan 

pegawai negeri dikarenakan cukup mudah untuk mendapatkan 

susu segar, disamping harga yang relatif murah kualitas susu 

segar yang didapatkannya juga bagus. Pegawai negeri dapat 

memesan dengan mudah susu segar karena kebanyakan 

bertempat tinggal di dekat peternakan sapi perah. Sedangkan 

untuk petani cukup kesulitan untuk mendapatkan susu segar, 

karena letak tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi 

peternakan. Jauh dan dekatnya tempat tinggal konsumen 

menjadi pertimbangan loper untuk mengantarkan susu kepada 

konsumen akhir. Grafik profil pelanggan susu segar 

berdasarkan pekerjaan umum dapat dilihat pada Gambar 5. 

Pegawai Swasta
Pegawai Negeri
Wiraswasta
Petani
Peternak
Lain-Lain

Data primer yang diolah. 2011 

Gambar 5. Grafik Profil Pelanggan Susu Segar 

Berdasarkan Pekerjaan Umum 
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  Pendapatan konsumen susu segar per bulan kurang 

dari Rp. 500.000,00 berjumlah 2 orang (7,69%), Rp. 

500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 berjumlah 4 orang (15,38%), 

Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00 berjumlah 2 orang 

(7,69%), Rp. 1.500.000,00 – Rp. 2.000.000,00 berjumlah 3 

orang (11,54%), Lebih dari Rp. 2.000.000,00 berjumlah 15 

orang (57,7%). Konsumen susu segar yang paling banyak 

memiliki pendapatan lebih dari Rp. 2.000.000,00 dengan 

jumlah konsumen sebanyak 15 orang. Konsumen yang 

memiliki pendapatan lebih dari Rp. 2.000.000,00 masih bisa 

untuk membeli susu segar yang ditawarkan, karena 

mempunyai pengahasilan per bulan yang tinggi. Konsumen 

dengan pandapatan per bulan kurang dari Rp. 500.000,00 dan 

Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00 akan lebih 

mementingkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain daripada 

untuk membeli susu segar. Grafik profil pelanggan susu segar 

berdasarkan pendapatan per bulan dapat dilihat pada Gambar 

6.  

< 500.000

500.000-1.000.000

1.000.000-1.500.000

1.500.000-2.000.000

>2.000.000

Data primer yang diolah. 2011 

Gambar 6. Grafik Profil Pelanggan Susu Segar 

Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 
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  Konsumen berdasarkan frekuensi pembelian susu 

segar pada peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm 1-2 

kali seminggu berjumlah 8 orang (30,77%), 2-3 kali seminggu 

berjumlah 9 orang (34,61%), lebih dari 3 kali seminggu 

berjumlah 3 orang (11,54%), setiap hari berjumlah 4 orang 

(15,38%), kadang-kadang berjumlah 2 orang (7,7%). 

Konsumen susu segar terbanyak membeli susu segar dengan 

frekuensi 2-3 kali dalam seminggu yaitu berjumlah 9 orang. 

Sedangkan untuk konsumen yang kadang-kadang membeli 

susu segar berarti belum adanya kesadaran untuk 

mengkonsumsi susu. Konsumen hanya membeli susu segar 

apabila ingin mengkonsumsi susu segar. Grafik profil 

pelanggan susu segar berdasarkan frekuensi pembelian dalam 

1 miggu dapat dilihat pada Gambar 7. 

1-2 Kali

2-3 Kali

> 3 Kali

Setiap Hari

Kadang-Kadang

 
Data primer yang diolah. 2011 

Gambar 7. Grafik Profil Pelanggan Susu Segar 

Berdasarkan Frekuensi Pembelian dalam 1 Minggu 

   Profil konsumen berdasarkan banyak susu segar yang 

dibeli dari Lembah Duduhan Farm dalam 1 minggu yang 

kurang dari 5 liter susu segar berjumlah 20 orang (76,93%), 5-
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6 liter susu segar berjumlah 2 orang (7,68%), 6-7 liter susu 

segar berjumlah 2 orang (7,69%), 7-8 liter susu segar 

berjumlah 2 orang (7,69%), tetapi tidak ada yang membeli 

lebih dari 8 liter susu segar per minggunya (0%). Konsumen 

terbanyak adalah yang membeli susu segar kurang dari 5 liter 

susu segar yaitu sebesar 20 orang. Konsumen yang membeli 

susu segar 5-6 liter; 6-7 liter dan 7-8 liter semuanya berjumlah 

2 orang. Konsumen yang membeli susu segar tergolong 

rendah, hal ini karena kesadaran untuk minum susu masih 

kurang. Kebanyakan pelanggan susu segar ini adalah sudah 

berumah tangga. Setiap anggota keluarga dari konsumen ada 

yang tidak terbiasa untuk mengkonsumsi susu segar. Sehingga 

jumlah susu yang dibeli akan menjadi sedikit. Terdapat juga 

konsumen yang membeli susu dalam jumlah yang cukup 

besar, namun jumlah konsumen hanya sedikit. Grafik profil 

pelanggan susu segar berdasarkan banyaknya susu segar yang 

dibeli dalam 1 miggu dapat dilihat pada Gambar 8. 

< 5 Liter

5-6 Liter

6-7 Liter

7-8 Liter

> 8 Liter

Data primer yang diolah. 2011. 

Gambar 8. Grafik Profil Pelanggan Susu Segar 

Berdasarkan Banyaknya Susu Segar yang Dibeli dalam  

1 Minggu 

 



46 

 

4.3.5. Koperasi Susu 

Koperasi susu yang baru berdiri pada bulan April 

2011 di kabupaten Pacitan berlokasi di desa Slagi, kelurahan 

Pacitan, kecamatan Pacitan. Koperasi ini sangat membantu 

para peternak sapi perah dalam memasarkan hasil 

produksinya. Setiap hari koperasi ini mampu menampung susu 

segar dari peternak di seluruh pacitan sebanyak ±870 liter 

setiap hari. 

Koperasi susu bernama Jaya Abadi yang merupakan 

cabang dari koperasi susu Jaya Abadi yang berada di Blitar. 

Koperasi ini buka setiap hari yaitu pagi pada pukul 06.00-

07.30 WIB dan sore hari pada pukul 16.00-17.00 WIB. 

Terdapat 3 pegawai yang mengurusi penyetoran susu dari para 

peternak. Pegawai-pegawai ini dapat menjadi pengurus di 

koperasi susu karena sebelumnya pegawai tersebut telah 

mendapatkan pelatihan di koperasi susu Jaya Abadi pusat yang 

berada di kota Blitar. Susu yang disetor para peternak ke 

koperasi dihargai Rp. 3.000,00 per liter susu segar. Susu yang 

sudah rusak tidak dapat ditampung di koperasi susu. Sebelum 

disimpan di dalam cooling susu diuji terlebih dahulu dengan 

menggunakan lactoscan dan dilakukan uji alkohol. Penyetoran 

susu segar dari koperasi susu cabang ke koperasi pusat 

dilakukan 2 hari sekali dengan jadwal penyetoran sehari 2 kali, 

pagi dan sore dengan kapasitas sekali kirim sebesar 2.500 liter. 

Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil tangki 

susu.  

Koperasi merupakan ide dari para peternak sapi perah 

yang ada di kabupaten Pacitan karena merasa kebingungan 

untuk memasarkan hasil produksinya. Konsumsi masyarakat 

kabupaten Pacitan akan susu segar yang masih rendah 

membuat perwakilan dari peternak sapi perah mencari mitra 
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yang bersedia untuk menampung produksi susu sapi dari para 

peternak sapi perah yang ada di kabupaten Pacitan. Karena 

tidak mungkin semua hasil produksi susu para peternak 

tersebut akan habis apabila hanya dijual kepada masyarakat di 

kabupaten Pacitan. Dana untuk membangun koperasi susu 

berasal dari para peternak sapi perah itu sendiri. Sedangkan 

tanah yang digunakan adalah tanah milik salah seorang 

anggota koperasi. Koperasi pada awalnya sudah mempunyai 

12 anggota, tapi untuk sekarang sudah ada tambahan 2 

anggota lagi, yaitu sekarang menjadi 14 anggota. Untuk bisa 

menjadi anggota dari koperasi harus melalui proses 

pendaftaran terlebih dahulu, yaitu dengan membayar Rp. 

600.000,00 untuk selamanya. 

 

4.3.6. Grafik Harga Susu di Setiap Lembaga Pemasaran 

Peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm sebagai 

produsen setiap harinya menghasilkan susu segar yang 

dipasarkan melalui lembaga-lembaga pemasaran maupun 

dipasarkan secara langsung kepada konsumen. Sebagai 

peternak harga jual susu ke setiap lembaga pemasaran akan 

berbeda. Hal ini dikarenakan sudah ada perjanjian sebelumnya 

dengan lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran 

susu segar. Perbedaan harga jual dari produsen dan harga beli 

dari lembaga pemasaran akan mempengaruhi besar margin 

pemasaran dari setiap saluran. Semakin besar harga jual susu 

segar maka margin pemasaran juga akan menjadi besar. Grafik 

harga beli dan harga jual di tiap lembaga pemasaran dapat 

dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik harga beli dan harga jual di lembaga 

pemasaran (Rp/liter) 

  Gambar 9 menunjukkan adanya perbedaan harga beli 

dan harga jual masing-masing lembaga pemasaran. Harga beli 

susu koperasi cabang dari peternak adalah Rp. 3.000,00 dan 

disetor ke koperasi pusat sebesar Rp. 3.600,00. Margin 

pemasaran pada koperasi susu cabang adalah sebesar Rp. 

600,00. Produsen tidak memakai harga beli, tetapi produsen 

memakai farmgate price sebagai patokan harga jual. Farmgate 

price didapatkan dari rata-rata harga susu dipasaran yaitu Rp. 

4.000,00 dikurangi dengan biaya pemasaran. Sehingga 

didapatkan farmgate price sebesar Rp, 3.360,00. Harga jual 

produsen ke konsumen akhir adalah sebesar Rp. 5.000,00, 

sehingga margin pemasaran pada produsen adalah sebesar Rp. 

1.640,00. 
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4.4. Fungsi Pemasaran 

4.4.1. Fungsi Pertukaran 

4.4.1.1. Pembelian 

Usaha pemasaran susu segar peternakan sapi perah 

tidak melakukan pembelian bahan baku berupa susu segar 

melainkan melakukan pembelian pakan hijauan dan pakan 

konsentrat yang berkualitas agar sapi perah yang dipelihara 

dapat memproduksi susu segar yang maksimal dan berkualitas 

baik. Selain melakukan pembelian pakan ternak, perusahaan 

juga melakukan pembelian wadah plastik berukuran satu liter 

yang digunakan sebagai wadah susu segar sebelum susu segar 

dipasarkan. Wadah plastik ini digunakan untuk konsumen 

yang membeli susu segar pada loper dan produsen. Pembelian 

merupakan salah satu fungsi pemasaran yang tidak boleh 

diabaikan oleh setiap perusahaan, baik itu produsen maupun 

konsumen. Saat penelitian perusahaan melakukan pembelian 

hijauan sebanyak 1 truk (2000 kg) dan juga jerami padi 

sebanyak 1 truk (2000 kg) yang hanya digunakan dalam 1 hari. 

Untuk konsentrat 1 ekor sapi laktasi diberikan sebanyak 3 kg 

setiap harinya dengan harga 1 sak konsentrat (50 kg) sebesar 

Rp. 105.000,00. Untuk pembelian plastik ukuran 1 liter 

biasanya dilakukan 2-3 hari sekali.  

Loper memperoleh susu segar dari produsen dengan 

harga Rp. 4.000,00 per liter susu. Loper biasanya mengambil 

susu dari produsen menyesuaikan dengan jumlah pelanggan 

susu segar yang memesan setiap harinya. Rata-rata loper 

mengambil susu segar dari produsen sebanyak 20 liter susu 

segar setiap harinya. Pelanggan susu segar adalah pelanggan 

tetap yang tiap harinya mengkonsumsi susu segar yang 

diproduksi oleh peternakan sapi perah Lembah Duduhan 

Farm. 
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Pedagang pengecer memperoleh susu segar dari 

produsen dengan harga Rp. 4.000,00 per liter susu. Pedagang 

pengecer membeli susu segar kepada produsen sebanyak 20 

liter susu segar setiap hari. Pembelian susu segar kepada 

produsen yang dilakukan pedagang pengecer adalah dengan 

menggunakan sepeda motor. Pembeli susu segar adalah 

konsumen yang datang ke kios pedagang pengecer ini untuk 

membeli susu segar yang dijual. 

Koperasi susu memperoleh susu segar dari anggota 

koperasi di wilayah kabupaten Pacitan dengan harga Rp. 

3.000,00 per liter susu. Pembelian susu segar dari anggota 

dilakukan setiap hari yaitu dengan cara anggota koperasi 

menyetor susu segar ke kopersi setiap harinya. Penyetoran 

rata-rata susu segar setiap hari ke koperasi adalah sebesar 870 

liter susu segar dari seluruh peternak yang ada di kabupaten 

Pacitan. 

 

4.4.1.2. Penjualan 

Peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm 

melakukan penjualan susu segar hanya di kabupaten Pacitan. 

Penjualan dilakukan oleh loper, pedagang pengecer dan juga 

produsen yang menjual langsung kepada konsumen. Namun 

produksi susu segar dari produsen sebagian besar disetorkan 

ke koperasi susu. Harga jual dari produsen ke konsumen akhir 

sebesar Rp. 5.000,00 untuk per liter susu segar. Sedangkan 

untuk harga di tingkat pedagang pengecer dan loper sebesar 

Rp. 4.000,00 untuk per liter susu segar. Sementara itu susu 

yang disetor ke koperasi dihargai Rp. 3.000,00 per liter susu 

segar dengan kualitas yang baik. Susu tersebut akan di uji 

alkohol sebelum susu tersebut dimasukkan ke dalam cooling, 

apabila susu tersebut tidak pecah maka susu tersebut dapat 
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dimasukkan ke dalam cooling namun apabila susu tersebut 

pecah maka akan langsung dikembalikan ke peternak. 

Penetapan harga jual susu segar oleh perusahaan didasarkan 

pada biaya operasional yang ditanggung oleh pihak 

perusahaan. Semakin besar biaya operasional yang ditanggung 

oleh perusahaan maka semakin besar pula harga jual susu. Hal 

ini dilakukan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Susu 

segar yang dijual adalah susu segar yang mempunyai kualitas 

yang baik, susu yang sudah rusak atau memiliki kualitas yang 

jelek akan dibuang atau diberikan ke pedet. 

Loper melakukan penjualan dengan menggunakan 

sepeda motor milik loper sendiri. Susu segar yang telah 

dikemas dalam wadah plastik dipasarkan kepada pelanggan 

tetap dengan harga Rp. 5.000,00 per liter susu segar. Setiap 

hari rata-rata penjualan susu adalah 20 liter susu segar. Setiap 

pelanggan rata-rata hanya mengkonsumsi 1 liter susu segar 

setiap harinya. 

Pedagang pengecer memasarkan susu segar kepada 

konsumen dengan harga Rp. 5.000,00 per liter susu. Setiap 

hari pedagang pengecer mampu menjual sekitar 20 liter susu 

segar. Susu segar dapat diminum langsung di tempat pedagang 

pengecer menjual susu tersebut (kios) atau dapat juga di bawa 

pulang. 

Susu segar yang telah terkumpul di koperasi susu 

cabang kemudian disetorkan ke koperasi pusat dengan harga 

Rp. 3.600,00. Penyetoran dilakukan 2 hari sekali pada pagi 

dan sore hari. Sekali setor koperasi cabang dapat menyetor 

sebanyak 2500 liter. 
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4.4.2. Fungsi Fisik 

4.4.2.1. Penyimpanan 

Penyimpanan merupakan fungsi pemasaran yang 

bertujuan untuk meningkatkan kegunaan suatu barang karena 

adanya perbedaan waktu dalam penggunaan. Pada peternakan 

sapi perah Lembah Duduhan Farm tidak dilakukan 

penyimpanan susu segar melainkan susu tersebut langsung 

dipasarkan ke konsumen, lembaga pemasaran dan disetor ke 

koperasi. Namun ada juga sebagian susu yang diberikan ke 

pedet sebagai pengganti susu dari induknya. Susu yang tidak 

laku di jual biasanya akan dikonsumsi sendiri, sedangkan susu 

yang rusak akan dibuang. 

Loper tidak melakukan penyimpanan susu segar 

melainkan susu tersebut langsung dipasarkan ke pelanggan 

tetap. Namun apabila ada susu segar yang tidak habis dijual 

maka susu tersebut dikembalikan kepada produsen. 

Penyimpanan susu pada pengecer dilakukan dengan 

menyimpan susu pasteurisasi yang tidak laku dijual di dalam 

lemari es pada suhu 4-7
0
C. Penyimpanan dilakukan terhadap 

susu yang tidak laku dijual. Susu tersebut disimpan untuk 

dijual keesokan hari. Sedangkan pada koperasi susu 

penyimpanan dilakukan dengan menyimpan susu segar pada 

cooling yang mempunyai kapasitas 2.500 liter. 

 

4.4.2.2. Transportasi  

Transportasi merupakan fungsi pemasaran yang sangat 

penting untuk diperhatikan di samping fungsi-fungsi 

pemasaran lainnya. Transportasi atau pengangkutan adalah 

memindahkan produk dari sumber penghasilan ke pasar atau 

tempat konsumen, sehingga pada waktu tertentu dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan tempat dan 
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kegunaan waktu (Hanafiah dan Saefudin, 1986). Peternakan 

sapi perah Lembah Duduhan Farm menyetor hasil produksi ke 

koperasi dengan menggunakan mobil pick up setiap harinya. 

Hal ini dilakukan karena kapasitas penyetoran yang cukup 

banyak, sehingga tidak memungkinkan menyetor susu segar 

hanya dengan memakai sepeda motor. Meskipun ada juga 

sepeda motor sebagai inventaris di peternakan tersebut. 

Namun sepeda motor tersebut hanya digunakan sebagai 

kendaraan untuk pekerja kandang, bukan untuk menyetor susu 

yang mempunyai kapasitas produksi yang cukup besar 

tersebut. Bahan bakar dan biaya perbaikan kendaraan 

ditanggung oleh pihak perusahaan. 

Loper susu segar mengantarkan atau memasarkan susu 

segar menggunakan sepeda motor pribadi milik loper itu 

sendiri. Hal ini karena tidak adanya inventaris kendaraan dari 

peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm. Kapasitas yang 

tidak banyak membuat loper bisa menggunakan sepeda motor 

dalam memasarkan susu segar. Pedagang pengecer 

menggunakan sepeda motor untuk membeli susu segar kepada 

Lembah Duduhan Farm. Pengambilan susu segar yang volume 

pengambilannya tidak begitu besar memungkinkan pedagang 

pengecer memakai sepeda motor untuk membeli susu segar di 

Lembah Duduhan Farm. Koperasi susu cabang menggunakan 

mobil tangki untuk menyetor susu segar ke koperasi pusat 

yang berada di kota Blitar. Penyetoran susu segar dilakukan 

oleh karyawan koperasi susu cabang. Penyetoran susu segar 

yang mempunyai volume besar ini mengharuskan karyawan 

memakai mobil tangki untuk menyetor susu segar ke koperasi 

pusat. 
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4.4.2.3. Proses 

Sterilisasi susu segar pada peternakan sapi perah 

dimulai sebelum proses pemerahan dilakukan. Sebelum 

melakukan proses pemerahan lantai kandang dibersihkan 

terlebih dahulu, setelah itu ambing sapi perah dibersihkan 

dengan menggunakan lap dan air hangat. Pembersihan tangan 

bagi pekerja yang memerah susu juga perlu dilakukan supaya 

air susu tidak tercampur dengan kotoran yang sudah 

menempel di tangan. Milk can yang digunakan sebagai tempat 

wadah susu pun juga harus sudah dalam keadaan steril. 

Setelah dilakukan pemerahan maka susu segera dibawa ke luar 

kandang dan disaring. Setelah proses penyaringan maka susu 

segar segera dikemas dan kemudian sesegera mungkin susu 

dipasarkan ke pelanggan melalui loper. Susu yang disetor ke 

koperasi langsung disetor menggunakan milk can. 

Loper tidak memerlukan adanya pengolahan. Loper 

hanya mengantarkan susu segar ke pelanggan tetap. Pedagang 

pengecer melakukan pengolahan susu segar menjadi susu 

pasteurisasi. Tujuan dilakukan pasturisasi adalah untuk 

mencegah susu cepat menjadi basi. Proses pasteurisasi 

menggunakan temperatur ±60
0
C selama 30 menit. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Eniza (2004) yang menyatakan 

bahwa proses pasteurisasi termasuk proses pemanasan yang 

dapat didefenisikan sebagai berikut, pasteurisasi adalah proses 

pemanasan setiap komponen (partikel) dalam susu pada suhu 

62
o
C selama 30 menit, atau pemanasan pada suhu 72

o
C selama 

15 detik, yang segera diikuti dengan proses pendinginan. 

Koperasi susu cabang menampung susu dari para 

peternak yang kemudian susu ini disetorkan ke koperasi pusat. 

Setelah dilakukan pengukuran volume penyetoran maka susu 

akan dilakukan uji kualitas untuk menentukan susu tersebut 
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layak untuk disetorkan atau tidak. Uji kualitas dilakukan 

dengan menggunakan uji alkohol dan dengan menggunakan 

lactoscan. Kemudian dilakukan penyaringan susu sebelum 

susu tersebut dimasukan ke dalam colling. 

 

4.4.3. Fungsi Fasilitas 

4.4.3.1. 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 

tersebut akan meningkatkan volume penjualan (Hanafiah dan 

Saefudin, 1986). Standarisasi yang digunakan oleh peternakan 

sapi perah Lembah Duduhan Farm ini adalah proses 

manajemen pemeliharaan sapi yang baik dan proses 

pemerahan yang dilakukan secara steril. Untuk menguji susu 

segar sebelum dipasarkan dilakukan uji organoleptik antara 

lain: rasa, warna dan bau. 

Loper tidak melakukan adanya standarisasi. 

Standarisasi susu segar sudah dilakukan di peternakan sapi 

perah Lembah Duduhan Farm sebelum dilakukan pemasaran. 

Loper hanya mengantarkan susu segar ke konsumen. Pada 

pedagang pengecer standarisasi susu pasteurisasi sudah 

dilakukan sebelum dilakukan pemasaran. Untuk standarisasi 

dilakukan dengan uji organoleptik dan juga dengan proses 

pengolahan susu segar menjadi susu pasteurisasi yang sesuai 

dengan petunjuk pengolahan. Pada koperasi standarisasi susu 

segar dilakukan dengan menggunakan uji alkohol. Untuk susu 

yang memenuhi standar, maka susu tersebut layak untuk 
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dimasukkan ke dalam cooling, sementara untuk susu yang 

tidak memenuhi standar maka susu tersebut akan 

dikembalikan ke pemiliknya. 

 

4.4.3.2. Penanggulangan Resiko 

Peternakan sapi perah diharapkan mengetahui 

kemungkinan resiko-resiko yang akan timbul dalam bidang 

pemasaran dan diusahakan dapat memperkecil resiko-resiko 

tersebut. Beberapa resiko yang sering dihadapi adalah 

penyusutan barang, kerusakan produk, penurunan harga serta 

kualitas barang. Penanggulangan resiko terhadap kerusakan 

susu segar salah satunya adalah dengan memperhatikan 

prosedur yang baik dalam proses pemerahan susu segar. Susu 

setelah diperah langsung disaring kemudian dikemas dalam 

wadah plastik  dan langsung dipasarkan. Setelah dilakukan 

proses penyaringan susu segar dapat langsung disetorkan ke 

koperasi. Pengiriman susu segar dilakukan secepat mungkin 

supaya kerusakan susu yang disebabkan oleh aktivitas 

mikroorganisme yang ada di dalam susu segar tidak 

berkembang lebih lama lagi. Salah satu cara mengantisipasi 

resiko terhadap pemasaran susu segar yaitu dengan 

mengadakan kerjasama antara produsen dengan pihak loper, 

pedagang pengecer, konsumen maupun dengan koperasi. 

Kerjasama tersebut dilakukan supaya tidak terjadi hambatan 

dalam proses pemasaran susu segar. Penyusutan susu segar 

dapat diantisipasi dengan melakukan manajemen pemeliharaan 

sapi perah yang baik. Manajemen pemeliharaan yang baik 

dilakukan supaya sapi perah dapat memproduksi susu secara 

maksimal dengan kualitas hasil produksi yang baik pula. 

Pengantaran susu segar yang dilakukan oleh loper 

mungkin ada kalanya terdapat resiko, salah satunya yaitu susu 
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yang terjatuh pada waktu perjalanan dalam mengantarkan susu 

segar. Maka untuk mengantisipasi resiko loper perlu lebih 

hati-hati dalam mengantarkan susu segar. Cara lain untuk 

mengantisipasi resiko yaitu dengan membawa susu segar yang 

ditempatkan di dalam box, sehingga susu yang terjatuh dapat 

diminimalisasi. 

Penanggulangan resiko pada pedagang pengecer 

dilakukan dengan menyimpanan susu pasteurisasi pada lemari 

es yang bersuhu 4
-
7

0
C pada susu yang tidak laku dijual. Hal ini 

dilakukan untuk mempertahankan kesegaran pada susu dan 

juga untuk memperlambat proses perkembangbiakan bakteri 

yang ada pada susu. Susu yang disimpan biasanya akan 

bertahan hingga 2 hari. 

Penanggulangan resiko pada koperasi susu cabang 

yaitu dengan melakukan penyimpanan susu segar pada 

cooling. Hal ini untuk mempertahankan kesegaran pada susu 

dan juga untuk memperlambat proses perkembangbiakan 

bakteri yang ada pada susu sebelum susu tersebut disetorkan 

ke koperasi pusat. 

 

4.4.3.3. Pembiayaan 

Pembiayaan pemasaran susu segar yang dilakukan 

oleh produsen meliputi biaya gaji pekerja, kemasan dan 

trasnportasi. Untuk kemasan dilakukan dengan membungkus 

susu pada plastik dengan ukuran 1 liter. Biaya pemasaran 

merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses pemasaran 

berlangsung mulai produk lepas dari tangan peternak hingga 

diterima konsumen akhir (Hanafiah dan Saefudin, 1986). 

Biaya pemasaran pada loper antara lain: biaya 

pembelian bensin, biaya perawatan sepeda motor dan biaya 

telepon. Biaya pemasaran pada pedagang pengecer ini antara 
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lain: biaya listrik, pembelian bensin, perawatan alat-alat kios 

dan perawatan sepeda motor. Untuk biaya pembuatan susu 

pasteurisasi sudah termasuk dalam biaya perawatan alat-alat 

kios. Biaya pemasaran yang dilakukan oleh pihak koperasi 

adalah pembelian bensin, biaya akomodasi dan biaya 

perawatan kendaraan. 

 

4.5. Biaya Produksi Peternakan Sapi Perah 

Biaya produksi peternakan sapi perah terdiri dari biaya 

tetap dan biaya variabel pemeliharaan sapi perah pada 

peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm. Biaya produksi 

merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya 

variabel. Suatu usaha pada umumnya akan selalu didapat tiga 

macam kegiatan, yaitu kegiatan produksi, pembiayaan dan 

pemasaran. Jenis biaya produksi dibedakan menjadi dua yaitu 

biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi, termasuk dalam 

biaya tetap adalah penyusutan kandang, penyusutan peralatan, 

bunga modal, pajak dan perawatan rutin. Biaya variabel adalah 

jenis biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan 

besarnya produksi atau tingkat output yang dihasilkan. Biaya 

variabel meliputi : biaya pakan, obat-obatan, tenaga kerja, 

biaya bahan bakar dan lain-lain. Biaya tetap pemeliharaan sapi 

perah dapat dilihat pada Tabel 1. 

Penyusutan dihitung dengan menggunakan rumus:  

 

 

 

 

   Harga awal – harga akhir 

         Waktu ekonomis 
X jumlah 



59 

 

Tabel 1. Biaya tetap pemeliharaan sapi perah 

No Biaya Tetap Rp. / Tahun % 

1. Penyusutan Ternak Laktasi I 8.000.000 5,353 

2. Penyusutan Ternak Laktasi II 2.800.000 1,873 

3. Penyusutan Kandang 4.666.666 3,122 

4. Penyusutan Gudang 1.066.666 0,714 

5. Penyusutan Pick Up 1.600.000 1,071 

6. Penyusutan Sepeda Motor 2.000.000 1,338 

7. Penyusutan Selang 83.333 0,055 

8. Penyusutan Sekop  116.666 0,078 

9. Penyusutan Gaco 116.666 0,078 

10. Penyusutan Gerobak dorong 200.000 0.134 

11. Penyusutan Tong limbah 337.000 0,225 

12. Penyusutan Sabit 25.000 0,017 

13. Penyusutan Sepatu Boat 151.666 0,101 

14. Penyusutan Kaos Tangan 43.333 0,029 

15 Penyusutan Kaos Kaki 43.333 0,029 

16. Penyusutan Almari obat 25.000 0,017 

17. Penyusutan Karpet 1.200.000 0,803 

18. Penyusutan Ember 33.000 0,022 

19. Penyusutan Dot 6.666 0,004 

20. Penyusutan Jam dinding 5.000 0,003 

21. Penyusutan Jet pump 80.000 0,053 

22. Penyusutan Jas hujan 130.000 0,087 

23. Penyusutan Capil 21.666 0,014 

24. Penyusutan Milkcan 40L 746.666 0,499 

25. PBB 125.000 0,084 

26. Perawatan Kendaraan 380.000 0,254 

27. Perawatan Bangunan 1.200.000 0,803 

28. Bunga Modal 103.445.900 69,218 

29. Gaji Tenaga Kerja 16.800.000 11,241 

30. Sewa Tanah 4.000.000 2,814 

           Jumlah Biaya Tetap 149.449.227 100 

Data primer yang diolah. 2011 
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Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah-ubah 

yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan setiap tahunnya 

yang tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. 

Perhitungan penyusutan dapat dilihat pada Lampiran 

3. Biaya investasi dikeluarkan pada tahun pertama, namun 

biaya tersebut mengalami penyusutan setiap tahunnya dengan 

proporsi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh umur 

teknis dari masing-masing barang yang diinvestasikan. Umur 

teknis dari setiap barang yang diinvestasikan ditentukan 

berdasarkan tingkat kemampuan suatu barang untuk dapat 

digunakan secara layak dan masih memiliki fungsi yang baik 

untuk mendukung jalannya usaha peternakan. Umur teknis 

dari gudang dan kandang ditentukan selama 15 tahun, hal ini 

diperhitungkan dari tingkat kelayakan bangunan tersebut. 

Setelah 15 tahun, gudang dan kandang tidak memiliki fungsi 

yang optimal untuk dipergunakan, hal ini disebabkan investasi 

tersebut telah mengalami kerusakan, seperti atap yang 

berlubang. Umur teknis dari kandang ditentukan menjadi umur 

dari usaha peternakan sapi perah, karena selain merupakan 

salah satu komponen penting dalam pelaksanaan usaha, 

kandang memiliki umur teknis terpanjang dan juga salah satu 

komponen investasi yang memiliki nilai terbesar diantara 

investasi lain yang juga memiliki umur teknis 15 tahun. 

Sementara itu, tong limbah dan gaco memiliki umur teknis 

selama 8 tahun. Setelah 8 tahun, barang-barang tersebut sudah 

tidak layak untuk digunakan dan dapat menghambat jalannya 

usaha.  

Jet pump dan sapi laktasi memiliki umur teknis selama 

5 tahun. Setelah 5 tahun, jet pump tidak dapat digunakan 

secara maksimal untuk mendukung kelancaran usaha 

peternakan, sehingga memerlukan penggantian. Sedangkan 
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untuk sapi laktasi, kondisi sapi yang baik untuk diperah adalah 

setelah laktasi pertama hingga laktasi kelima, setelah itu sapi 

akan menjadi afkir dan tidak dapat menghasilkan susu segar 

secara optimal. Sapi laktasi yang dibeli oleh peternakan sapi 

perah Lembah Duduhan Farm pada awal usaha adalah sapi 

laktasi dengan umur 1 tahun dan telah mengalami laktasi 

pertama, sehingga umur teknis dari sapi laktasi adalah 5 tahun.  

Selang dan sekop memiliki umur teknis selama 3 

tahun. Selama umur tersebut, sekop digunakan untuk kegiatan 

pembersihan kandang seperti membuang kotoran. Sedangkan 

selang digunakan sebagai alat pendukung untuk mengalirkan 

air yang berasal dari kran atau dari bak penampung saat 

membersihkan kandang atau memberi minum ternak. Setelah 

umur keempat, ketiga barang tersebut tidak optimal untuk 

digunakan, sehingga perlu adanya reinvestasi. Waktu 

ekonomis nilai investasi dapat dilihat pada Lampiran 2.  

Ternak laktasi terdapat 2 macam yaitu ternak laktasi I 

dan ternak laktasi II. Hal ini dikarenakan pembelian ternak 

laktasi dilakukan 2 kali, yaitu pertama pada awal mulai usaha 

yang berjumlah 40 ekor dan sisanya yang berjumlah 28 ekor 

dibeli pada waktu usaha sudah berjalan. Untuk bunga modal 

peternak melakukan peminjaman di sebuah bank dangan 

bunga modal sebesar 14,5% per tahun. Meskipun tanah tempat 

memelihara sapi perah merupakan tanah pribadi tetapi tetap 

saja ada biaya sewa tanah, hal ini dikarenakan untuk 

mengantisipasi apabila tanah tidak digunakan untuk usaha 

peternakan sapi perah maka tanah dapat digunakan untuk 

usaha lain ataupun untuk disewakan kepada orang lain dengan 

harga sewa Rp. 4.000.000,00. Biaya tetap terbesar adalah 

biaya bunga modal pada sebuah bank yaitu sebesar Rp. 

103.445.900,00. Perawatan kendaraan sebesar Rp. 380.000,00 
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yaitu untuk perawatan pick up dan sepeda motor. Biaya 

variabel pemeliharaan sapi perah dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Biaya variabel pemeliharaan sapi perah 

Data primer yang diolah. 2011 

Biaya variabel adalah biaya yang besarnya bisa 

berubah sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat itu. 

Pembelian hijauan dilakukan setiap hari dengan 

mendatangkannya dari daerah lain, seperti Trenggalek dengan 

pembelian sebesar 1 truk (2.000 kg) tiap harinya. Biaya yang 

dikeluarkan untuk pembelian pakan adalah Rp. 60.000,00  

untuk hijauan dan Rp. 40.000,00 untuk damen (jerami) setiap 

harinya. 1 ekor sapi memerlukan 3 kg konsentrat dengan harga 

per sak (50 kg) adalah sebesar Rp. 105.000,00. 

Menurut pemilik peternakan jarang terdapat sapi yang 

sakit, maka biaya untuk kesehatan hewan diminimalisasikan 

yaitu sebesar Rp. 500.000,00 per tahun. Setiap bulan terdapat 

biaya listrik yang harus ditanggung oleh pemilik peternakan 

sebesar Rp. 450.000,00. Sementara itu untuk telepon, 

peternakan mengeluarkan biaya telepon sebesar Rp. 

100.000,00 setiap bulannya. Biaya listrik dan telepon tersebut 

digunakan untuk menunjang dalam proses menajemen 

pemeliharaan ternak perah itu sendiri. Misalnya biaya listrik 

digunakan untuk penerangan kandang pada malam hari, 

No. Biaya Variabel Rp. / Tahun % 

1. Hijauan 36.000.000 17,525 

2. Konsentrat 154.224.000 75,076 

3. Kesehatan Hewan 500.000 0,243 

4. Listrik 5.400.000 2,629 

5. Telepon 1.200.000 0,584 

6. Biaya Transportasi 8.100.000 3,943 

Jumlah Biaya Variabel 205.424.000 100 
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sedangkan untuk biaya telepon digunakan untuk memesan 

pakan ternak perah. Biaya transportasi ada 2 macam, yaitu 

biaya transportasi manajemen pemeliharaan ternak dan biaya 

transportasi pemasaran hasil produksi. Total biaya transportasi 

manajemen pemeliharaan ternak dalam 1 tahun sebesar Rp. 

6.300.000,00 dan total biaya transportasi pemasaran hasil 

produksi dalam 1 tahun sebesar Rp. 1.800.000,00. 

 Total biaya produksi peternakan sapi perah Lembah 

Duduhan Farm ini adalah sebesar Rp. 354.873.227,00 per 

tahun. Sedangkan produksi susu segar per hari adalah sebesar 

350 liter, untuk satu tahun peternakan sapi perah ini mampu 

menghasilkan susu segar sebanyak 126.000 liter susu segar. 

Jadi, harga jual susu segar supaya peternakan sapi perah 

Lembah Duduha Farm tidak mengalami keuntungan maupun 

kerugian (BEP) adalah sebesar Rp. 2.816,00. Penentuan harga 

jual susu dari produsen dilakukan dengan menggunakan 

farmgate price sebagai patokan. Farmgate price didapatkan 

dari rata-rata harga susu yang ada di pasaran dikurangi dengan 

biaya pemasaran susu segar yang dilakukan oleh produsen 

yang meliputi biaya pembelian kemasan, biaya trasportasi dan 

biaya tenaga kerja. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai 

farmgate price sebesar Rp. 3.360,00. Farmgate price hanya 

dijadikan patokan harga susu dari produsen ke konsumen saja, 

sedangkan untuk penentuan harga jual susu segar dari 

produsen ke lembaga pemasaran yang lain digunakan 

kesepakatan bersama dari lembaga pemasaran yang 

bersangkutan dengan pihak produsen. 
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4.6. Saluran Pemasaran Susu Segar 

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang 

saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan 

produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi 

(Stanton. 1996). 

Saluran pemasaran dimulai dari produk susu segar 

tersebut dikeluarkan dari produsen hingga akhirnya diterima 

oleh konsumen akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

saluran pemasaran susu segar di peternakan sapi perah 

Lembah Duduhan Farm dibagi menjadi 2 yaitu saluran 

pemasaran langsung dan saluran pemasaran tidak langsung. 

A. Saluran pemasaran langsung: 

1. Produsen ke konsumen 

B. Saluran pemasaran tidak langsung: 

2. Produsen ke pengecer1 (loper) ke konsumen 

3. Produsen ke pengecer2 (pedagang pengecer) ke 

konsumen 

4. Produsen ke koperasi susu cabang ke koperasi 

susu pusat 

Saluran pemasaran produsen ke konsumen; produsen 

ke loper ke konsumen; produsen ke pedagang pengecer ke 

konsumen; dan produsen ke koperasi susu cabang ke koperasi 

susu pusat yang terbentuk dapat dibuat diagram pemasaran 

susu segar. Diagram pemasaran susu segar menjelaskan 

tentang berapa volume susu dan harga susu yang dijual oleh 

masing-masing lembaga pemasaran. Diagram pemanfaatan 

susu segar dapat dilihat pada Gambar. 10. 
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Gambar 10. Diagram Pemasaran Susu Segar 

 

 Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa 

peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm menjual hasil 

produksinya kepada loper, pedagang pengecer, koperasi susu 

cabang dan kepada konsumen akhir. Volume susu yang dijual 

berbeda-beda, karena tergantung pemesanan dari masing-

masing lembaga pemasaran tersebut. Harga jual dari produsen 

yang paling tinggi adalah pada konsumen secara langsung 

namun volume susu yang terjual hanya sedikit. Harga jual 

produsen yang paling rendah adalah pada koperasi susu 

cabang tetapi volume susu yang terjual banyak. Harga jual dari 

loper dan pedagang pengecer kepada konsumen akhir adalah 

sama. 

Rp. 4.000,00 /L 

10 LITER (3,35%) 
Rp. 5.000,00 /L 

Rp. 5.000,00 /L 
20 LITER 

20 LITER 
Rp. 5.000,00 /L 

Rp. 4.000,00 /L 
20 LITER (6,66%) 

Rp. 3.600,00 /L 

Rp. 3.600,00 /L 
2.500 LITER  

PRODUSEN KOPERASI 

SUSU 

CABANG 

KOPERASI 

SUSU 

PUSAT 

PENGECER KONSUMEN 

250 LITER (83,33%) 
Rp. 3.000,00 /L 

20 LITER (6,66%) 

Rp. 5.000,00 /L 
20 LITER 

LOPER 

2.500 LITER 
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Banyaknya susu segar dan persentasenya adalah 

berbeda-beda pada setiap saluran pemasaran di peternakan 

sapi perah Lembah Duduhan Farm. Jumlah dan persentase 

untuk masing-masing saluran dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pembagian susu segar yang diproduksi oleh 

peternakan sapi perah 

Lembaga Pemasaran 
Susu Segar 

(Liter) 

Persentase 

(%) 

Loper  20 6,66 

Pengecer 20 6,66 

Koperasi susu 250 83,33 

Konsumen 10 3,35 

Jumlah 300 100 

Data primer yang diolah. 2011 

 

1. Produsen ke konsumen 

Proses pemasaran diawali dengan adanya pemerahan 

sapi perah Lembah Duduhan Farm yang hasil produksinya 

langsung dijual kepada konsumen akhir. Pemasaran susu segar 

di peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm pada saluran 

1 hanya melibatkan produsen dan konsumen akhir.  

Analisis margin pemasaran, share harga di tingkat 

produsen dan share biaya, share keuntungan dan ratio 

keuntungan dan biaya lembaga pemasaran susu segar pada 

peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm pada saluran 1 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Analisis margin pemasaran, share harga di 

tingkat produsen, share biaya, share 

keuntungan dan ratio keuntungan dan biaya 

lembaga pemasaran susu segar pada saluran 1. 

Lembaga 

Pemasaran 
Rp 

Margin Farmer’s 

share  

(%) 

Share 

Biaya  

(%) 

Share 

Keuntungan 

(%) 

π/C 
Rp % 

Produsen: 

- Farmgate price 

- Biaya 

pemasaran 

Kemasan  

Pekerja  

Transportasi 

- Total biaya 

pemasaran  

- Keuntungan  

- Harga jual 

 

3.360 

 

 

 

40 

100 

500 

640 

 

1.000 

5.000 

1.640 

 

100 

 

 

67,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

39,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,56 

TOTAL  1.640 100     

Data Primer yang diolah, 2011. 

Tabel 4 menunjukkan bahwa farmgate price susu 

segar yang diproduksi oleh produsen sebesar Rp. 3.360,00. 

Susu segar dari produsen langsung dijual kepada konsumen 

akhir dengan harga sebesar Rp. 5.000,00 maka share harga 

pada produsen sebesar 67,2% dari harga yang diterima 

konsumen. Total marjin pemasaran sebesar Rp. 1.640,00 

(100%). Produsen mengambil keuntungan sebesar Rp. 

1.000,00 sedangkan biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh 

produsen adalah biaya pembelian kemasan susu segar yang 

berupa plastik berukuran 1 liter, gaji pekerja dan trasportasi 

dengan total biaya pemasaran sebesar Rp. 640,00. Share biaya 

pada produsen sebesar 39,02% dan share keuntungan sebesar 

60,98%. Rasio keuntungan dan biaya sebesar 1,56 yang berarti 
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setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,00 per liter maka 

produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1,56. 

Namun banyaknya susu yang terjual langsung ke konsumen 

tergolong rendah. 

2. Produsen ke pengecer1 (loper) ke konsumen 

Analisis margin pemasaran, share harga di tingkat 

produsen, share biaya, share keuntungan dan ratio keuntungan 

dan biaya lembaga pemasaran susu segar pada saluran 2 dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Analisis margin pemasaran, share harga di 

tingkat produsen, share biaya, share 

keuntungan dan ratio keuntungan dan biaya 

lembaga pemasaran susu segar pada saluran 2. 

Lembaga 

Pemasaran 
Rp 

Margin Farmer’s 

share 

 (%) 

Share 

Biaya  

(%) 

Share 

Keuntungan 

(%) 

π/C 
Rp % 

Produsen: 

- Harga jual 4.000   80    

Loper: 

- Harga beli 

- Biaya 

  pemasaran: 

    Bensin 

    Perawatan  

       sepeda motor 

    Telepon 

- Total biaya 

  pemasaran 

- Keuntungan  

- Harga jual 

 

4.000 

 

 

112,5 

75 

 

41,66 

229,16 

 

770,84 

5.000 

1.000 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

22,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,36 

TOTAL  1.000 100     

Data Primer yang diolah, 2011 

Tabel 5 menunjukkan harga jual susu segar dari 

produsen ke loper sebesar Rp. 4.000,00 per liter yang 
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kemudian dijual ke konsumen akhir dengan harga Rp. 

5.000,00 maka share harga pada produsen sebesar 80% dari 

harga yang diterima konsumen. Total margin pemasaran 

sebesar Rp. 1.000,00 (100%). Loper mengambil keuntungan 

sebesar Rp. 770,84. Biaya yang dikeluarkan oleh loper antara 

lain: bensin sebagai bahan bakar sepeda motor sebesar Rp. 

112,5; perawatan sepeda motor sebesar Rp. 75; telepon 

sebagai alat komunikasi sebesar Rp. 41,66 dan total biaya 

pemasaran yang dikeluarkan oleh loper adalah sebesar Rp. 

229,16. Share biaya loper 22,91%. Share keuntungan pada 

loper 77,09%. Rasio keuntungan dan biaya pada loper sebesar 

3,36 yang berarti setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1,00 

per liter maka loper akan mendapatkan keuntungan sebesar 

Rp. 3,36.    

 

3. Produsen ke pengecer2 (pedagang pengecer) ke         

konsumen 

Pada saluran ketiga ini terdapat lembaga pemasaran 

antara lain produsen dan pedagang pengecer. Pada saluran ini 

produk susu harus melalaui pedagang pengecer terlebih dahulu 

sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Dari rantai ini 

pedagang pengecer menjual susu segar kepada konsumen 

akhir dengan harga Rp. 5.000,00. Sementara itu pedagang 

pengecer mendapatkan susu segar dari produsen dengan harga 

Rp. 4.000,00. Pedagang pengecer disini adalah seseorang yang 

telah melakukan perjanjian dengan peternakan sapi perah 

Lembah Duduhan Farm untuk menjual kembali susu segar di 

kios-kios yang tersebar di wilayah kabupaten Pacitan.  

Analisis margin pemasaran, share harga di tingkat 

produsen, share biaya, share keuntungan dan ratio keuntungan 
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dan biaya pemasaran susu segar pada peternakan sapi perah 

Lembah Duduhan Farm saluran 3 dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Analisis margin pemasaran, share harga di 

tingkat produsen, share biaya, share 

keuntungan dan ratio keuntungan dan biaya 

lembaga pemasaran susu segar pada saluran 3. 

Lembaga 

Pemasaran 
Rp 

Margin Farmer’s 

share 

 (%) 

Share 

Biaya  

(%) 

Share 

Keuntungan 

(%) 

π/C 
Rp % 

Produsen: 

- Harga jual 
4.000   80    

Pengecer: 

- Harga beli 

- Biaya 

  pemasaran: 

    Listrik 

    Bensin 

    Perawatan  

       alat-alat kios 

    Perawatan  

       sepeda motor 

- Total biaya 

  pemasaran 

- Keuntungan  

- Harga jual 

 

4.000 

 

 

183,33 

450 

83,33 

 

75 

 

791,66 

 

208,34 

5.000 

1.000 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

79,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,26 

TOTAL  1.000 100     

Data Primer yang diolah, 2011 

Tabel 6 menunjukkan harga jual susu segar dari 

produsen ke pedagang pengecer sebesar Rp. 4.000,00 per liter 

yang kemudian dijual ke konsumen akhir dengan harga Rp. 

5.000,00 maka share harga pada produsen sebesar 80% dari 

harga yang diterima konsumen. Total margin pemasaran Rp. 

1.000,00. Pedagang pengecer mengambil keuntungan sebesar 

Rp. 208,34 sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang 
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pengecer antara lain: listrik yang digunakan untuk menerangi 

kios sebesar Rp. 183,33; bensin sebagai bahan bakar sepeda 

motor sebesar Rp. 450; perawatan alat-alat kios sebesar Rp. 

83,33; perawatan sepeda motor sebesar Rp. 75; dan total biaya 

pemasaran yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer adalah 

sebesar Rp. 791,66. Share biaya pada pedagang pengecer 

sebesar 79,17%. Share keuntungan pada pedagang pengeceer 

20,83%. Rasio keuntungan dan biaya pada pedagang pengecer 

sebesar 0,26 yang berarti setiap mengeluarkan biaya sebesar 

Rp. 1,00 per liter maka pedagang pengecer akan mendapatkan 

keuntungan sebesar Rp. 0,26. Keuntungan yang diperoleh 

pedagang pengecer hanya sedikit apabila dibandingkan dengan 

lembaga pemasaran yang lainnya, hal ini dikarenakan 

pedagang pengecer tidak bisa menekan biaya pemasaran 

seoptimal mungkin.    

 

4. Produsen ke koperasi susu cabang ke koperasi susu 

pusat 

Analisis marjin pemasaran, share harga di tingkat 

produsen, share biaya, share keuntungan dan ratio keuntungan 

dan biaya pemasaran susu segar pada peternakan sapi perah 

Lembah Duduhan Farm pada saluran 4 dapat dilihat pada 

Tabel 7. 
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Tabel 7. Analisis margin pemasaran, share harga di 

tingkat produsen, share biaya, share 

keuntungan dan ratio keuntungan dan biaya 

lembaga pemasaran susu segar pada saluran 4. 

Lembaga 

Pemasaran 
Rp 

Margin Farmer,s 

share  

(%) 

Share 

Biaya  

(%) 

Share 

Keuntungan 

(%) 

π/C 
Rp % 

Produsen: 

- Harga jual 

 

3.000 

   

83,33 

   

Koperasi  

susu cabang: 

- Harga beli 

- Biaya  

  pemasaran: 

    Bensin 

    Biaya   

      akomodasi 

    Perawatan  

      mobil tangki 

- Total biaya 

  pemasaran 

- Keuntungan  

- Harga jual 

 

 

3.000 

 

 

80 

80 

 

1,33 

 

161,33 

 

438,67 

3.600 

600 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

26,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,72 

TOTAL  600 100     

Data Primer yang diolah, 2011 

Tabel 7 menunjukkan susu segar dari produsen yang 

langsung disetorkan kepada koperasi cabang seharga Rp. 

3.000,00 dan kemudian koperasi cabang menyetor ke koperasi 

pusat seharga Rp. 3.600,00 maka share harga pada produsen 

sebesar 74,33% dari harga yang diterima koperasi pusat. Total 

marjin pemasaran sebesar Rp. 600,00 (100%). Koperasi susu 

cabang mengambil keuntungan sebesar Rp. 438,67 sedangkan 

biaya yang dikeluarkan oleh koperasi cabang antara lain biaya 

bahan bakar Rp 80,00; biaya akomodasi Rp. 80,00; dan biaya 

perawatan kendaraan sebesar Rp. 1,33 yang semuanya 
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berjumlah Rp. 161,33. Share biaya pada koperasi susu cabang 

sebesar 26,89%. Share keuntungan pada koperasi susu cabang 

sebesar 73,11%. Rasio keuntungan dan biaya pada koperasi 

cabang sebesar 2,72 yang berarti setiap mengeluarkan biaya 

sebesar Rp. 1,00 per liter susu segar maka koperasi cabang 

akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2,72. 

 

4.7. Efisiensi Pemasaran Susu Segar 

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 

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). 

Hasil analisis dari semua saluran pada pemasaran susu 

segar di peternakan sapi perah Lembah Duduhan Farm dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Analisis data dari semua saluran pada 

pemasaran susu segar 
Analisa Data Saluran 1 Saluran 2 Saluran 3 Saluran 4 

Lembaga 

pemasaran 

Produsen, 

Konsumen 

Produsen, 

Loper, 

Konsumen 

Produsen, 

Pedagang 

pengecer, 

Konsumen 

Produsen, 

Koperasi Susu 

Cabang, 

Koperasi Susu 

Pusat. 

Persentase 

Jumlah Susu 

yang Terjual 

dari Produsen 

3,35% 6,66% 6,66% 83,33% 

Margin 

Pemasaran 
Rp. 1.640,00 Rp.1.000,00 Rp.1.000,00 Rp. 600,00 

Share Harga di 

Produsen 
67,2% 80% 80% 83,33% 

Share Biaya  39,02% 22,91% 79,17% 26,89% 

Share 

Keuntungan  
60,98% 77,09% 20,83% 73,11% 

Rasio 

Keuntungan dan 

Biaya 

1,56 3,36 0,26 2,72 

Data Primer yang diolah, 2011 

Tabel 8 menunjukkan margin pemasaran, farmer’s 

share, share biaya, share keuntungan dan ratio keuntungan 

dan biaya pada masing-masing saluran pemasaran dan rasio 

keuntugan dan biaya pada masing-masing lembaga pemasaran 

susu segar yang nilainya berbeda-beda pada tiap lembaga 

pemasaran. Jika produsen maka saluran yang paling efektif 

adalah pada saluran produsen ke konsumen, karena produsen 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari saluran yang 

lain. Jika loper maka saluran yang paling efektif adalah 

saluran produsen ke loper ke konsumen, karena pada saluran 

ini loper mendapatkan keuntungan dari penjualan susu segar 

yang dihasilkan oleh peternakan sapi perah. Jika pedagang 
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pengecer maka saluran yang paling efektif adalah saluran 

produsen ke pedagang pengecer ke konsumen, karena pada 

saluran ini   pedagang pengecer juga mendapatkan keuntungan 

dari penjualan susu segar yang dihasilkan oleh peternakan sapi 

perah. Jika konsumen maka saluran yang paling efektif adalah 

saluran produsen ke loper ke konsumen dan produsen ke 

pedagang pengecer ke konsumen karena pada saluran ini 

konsumen dapat dengan mudah membeli susu segar, dengan 

cara diantarkan oleh loper maupun datang langsung ke kios 

pedagang pengecer tanpa perlu datang ke peternakan sapi 

perah. Harga yang harus dibayar untuk mendapatkan susu 

segar pun sama dengan harga susu segar di produsen. Jika 

koperasi cabang maka saluran yang paling efektif adalah pada 

saluran produsen ke koperasi susu cabang ke koperasi susu 

pusat, karena pada saluran ini koperasi susu cabang juga 

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan susu segar yang 

dilakukan oleh peternakan sapi perah. 

Produsen memiliki share biaya dan share keuntungan 

masing-masing sebesar 39,02% dan 60,98%. Loper memiliki 

share biaya dan share keuntungan masing-masing sebesar 

22,91% dan 77,09%. Pedagang pengecer memiliki share biaya 

dan share keuntungan masing-masing sebesar 79,17% dan 

20,83%. Koperasi susu cabang memiliki share biaya dan share 

keuntungan masing-masing sebesar 26,89% dan 73,11%. 

Berdasarkan share biaya dan share keuntungan yang diterima 

oleh masing-masing lembaga pemasaran maka lembaga 

pemasaran yang paling efisien adalah pada loper, karena loper 

memiliki share keuntungan yang yang paling tinggi (77,09%) 

dan share biaya yang paling rendah (22,91%) dibandingkan 

dengan lembaga pemasaran lainnya. Sehingga keuntungan 

yang diperoleh oleh loper lebih besar dibandingkan dengan 
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keuntungan yang yang diterima oleh lembaga pemasaran 

lainnya. 

Margin pemasaran pada saluran pemasaran produsen 

ke konsumen; produsen ke loper ke konsumen; produsen ke 

pedagang pengecer ke konsumen dan produsen ke koperasi 

susu cabang ke koperasi susu pusat berturut-turut adalah 

sebesar Rp. 1.640,00; Rp. 1.000,00; Rp. 1.000,00 dan Rp. 

600,00. Berdasarkan margin pemasaran saluran yang paling 

efektif adalah pada saluran produsen ke koperasi susu cabang 

ke koperasi susu pusat, karena pada saluran tersebut 

mumpunyai margin pemasaran yang lebih rendah daripada 

saluran lainnya. Margin pemasaran akan semakin rendah 

apabila harga yang harus dibayar oleh konsumen akhir juga 

semakin murah. Margin pemasaran akan semakin besar 

apabila harga yang harus dibayar oleh konsumen akhir juga 

semakin mahal. 

Share harga yang diterima produsen pada saluran 

pemasaran produsen ke konsumen; produsen ke loper ke 

konsumen; produsen ke pedagang pengecer ke konsumen dan 

produsen ke koperasi susu cabang ke koperasi susu pusat 

berturut-turut adalah sebesar 67,2%, 80% , 80% dan 83,33% 

sehingga pemasaran susu segar dari keempat saluran ini jika 

dilihat dari farmes’s share layak untuk dijalankan, karena 

sesuai dengan pendapat Yacob (1997) yang menyatakan 

bahwa pemasaran hasil pertanian ditinjau dari bagian harga 

yang diterima produsen dikatakan efisien apabila share harga 

yang diterima produsen  lebih dari 40% dari harga ditingkat 

konsumen. Saluran pemasaran dari produsen ke koperasi susu 

cabang ke koperasi susu pusat adalah saluran yang paling 

efektif apabila dibandingkan dengan saluran yang lain, karena 

pada saluran ini memiliki share harga pada produsen yang 
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paling besar diantara saluran yang lain. karena semakin tinggi 

share harga yang di terima oleh produsen maka harga yang 

diterima oleh pihak terkhir akan semakin rendah atau harga 

jual susu tersebut menjadi lebih murah. 

Berdasarkan farmer’s share dan margin pemasaran 

maka saluran pemasaran yang paling efektif adalah saluran 

pemasaran produsen ke koperasi susu cabang ke koperasi susu 

pusat. Karena pada saluran ini memiliki margin pemasaran 

yang rendah (Rp. 600,00) dibandingan dengan saluran 

pemasaran yang lain dan memiliki farmer,s share paling tinggi 

(83,33%) apabila dibandingkan dengan saluran pemasaran 

yang lain sehingga harga susu yang bayar oleh konsumen akan 

semakin murah. 

 


