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FRESH BEEFMARKETING at MALANG CITY 

(Study case at “PublicSlaughterhouse Kota Malang”) 
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ABSTRACT 

The research was conducted at public slaughterhouse Gadang, Malang regency, East 

Java province on 23
rd

 June 2014 until 23
rd

 July. The objective of this research was to 

investigate marketing institutions, marketing channel and analysis on efficiency of marketing 

channel. The methode research used study case and survey, the method used for this research 

were determine by purposive sampling and public slaughterhouse Gadang was the largest one 

which is dominant at south Malang regency. Respondents include 1 slaughterhouse, 10 big 

salllers, 10 medium salllers and 10 small salllers. Data were analysis using farmer’s share, 

share marketing cost, total cost ratio and profit share of each of the marketing channels. 

Result were three marketing channels showed that there were three I: producers 

(slaughterhouse) – big salllers – medium salllers – small salllers – consumer, II: producers 

(slaughterhouse) - big salllers – medium salllers – consumer, III: producers (slaughterhouse) 

– big salllers – consumer. The most efficient marketing channel was pattern III based on the 

followed criteria : marketing marginRp. 6.800, profit share 84,98 %, ratio profit and cost 

share 5,66. 

 

Keywords: marketing efficiency, marketing margin, cost share, profit share. 
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RINGKASAN 

.Penelitian dilaksanakan pada tanggal 23 juni 2014 sampai 23 juli 2014 di PD. RPH 

GadangJl. Kol. Sugiono No. 176 Sukun Kota Malang. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

adalah 10 jagal yang ada di PD. RPH Gadang, 10 pedangang besar, 10 pedagang menengah dan 

10 pedagang kecil yang ada di pasar Dinoyo dan pasar. Tujuan dari penelitian adalah untuk 

mengetahui jalur pemasaran dan margin pemasaran, share harga yang diterima produsen, share 

keuntungan, share Biaya dan ratio daging sapi segar. Metode penelitian yang digunakan adalah 

study kasus dan survey dengan kuisioner tersusun untuk konsumen akhir, produsen dan lembaga- 

lembaga pemasaran daging sapi segar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pemasaran daging sapi segarterdiri dari 

3tiga saluran, yaitu 1) jagal – pedagang besar – pedagang menengah – pedagang kecil/pengecer – 

konsumen akhir, 2) jagal – pedagang besar – pedagang kecil/pengecer– konsumen, 3) jagal – 

pedagang besar – konsumen. Besarnya margin pemasaran berbeda-beda pada tiap saluran 

pemasaran, margin pemasaran pada saluran I sebesar Rp. 20.900/kg, margin saluran pemasaran 

II sebesar Rp 13.300/kg, dan saluran pemasaran III sebesar Rp 6800/kg.. Share harga pada 

saluran I sebesar 93,04 %, share harga pada saluran II sebesar 93,76 % dan share harga saluran 

III yaitu sebesar 93,20%. 

Jalur ke III merupakan jalur paling efisien dalam pemasaran daging sapi segar di PD. 

RPH Gadang Kota Malang karena nilai margin pemasaran paling rendah yaitu Rp. 6800,- per kg, 

share jagal 93,04 share keuntungan 84,98 dan nilai ratio yang tertinggi diantara jalur yang lain 

yaitu 5,66. Saran dari penelitian adalah sebaiknya jagal sebaiknya mengetahui informasi 

mengenai harga daging sapi segar yang berlaku dipasar sehingga harga yang diterima Jagal stabil 

sampai dengan harga yang diterima konsumen akhir. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pemasaran pada prinsipnya merupakan proses kegiatan penyaluran produk yang 

dihasilkan oleh produsen agar dapat sampai kepada konsumen. Bagi produsen sapi potong, 

baik perusahaan peternakan maupun peternakan rakyat pemasaran mempunyai peran yang 

penting. Produk dalam hal ini ternak dihasilkan peternak pasti menginginkan ternaknya cepat 

sampai dan diterima oleh konsumen. Rianto dan Purbowati (2010) menyatakan bahwa 

peternak harus melewati beberapa kegiatan pemasaran antara lain pengumpulan 

informasipasar, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan produk. 

Pemasaran adalah segala usaha yang diutamakan atau diperlunya agar barang-barang 

hasil produksi dimungkinkannya mengalir secara lancar ke sekitar konsumsi. Pemasaran 

adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia.Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia 

yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Mulai dari pemenuhan 

produk (product), penetapan harga (price), pengiriman barang (place), dan mempromosikan 

barang (promotion). Seseorang yang bekerja dibidang pemasaran disebut pemasar. Pemasar 

ini sebaiknya memiliki pengetahuan dalam konsep dan prinsip pemasaran agar kegiatan 

pemasaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manusia terutama pihak 

konsumen yang dituju.Pemasaran produk peternakan terdapat kaitan dalam peningkatan 

produk peternakan selain itu terdapat perbedaan antara dalam pemasaran produk pertanian 

dan produk industri.  

 Sistem pemasaran ternak sapi (hidup atau daging) di Indonesia pada umumnya sistem 

jual beli atau penetapan harga masih dengan metoda tradisional. Di pasar tradisional sistem 

jual beli ternak atau penetapan harga masih didominasi dan berdasarkan kepercayaan diantara 

pihak-pihak tertentu yaitu para pedagang pengumpul (tengkulak atau blantik), dalam 

menentukan berat atau bobot ternak dilakukan dengan menaksir berdasarkan pengalaman 

peternak dan blantik, bukan berdasarkan bobot ternak atau kriteria tertentu. Dominasi blantik 

dalam pemasaran ternak sangat nyata baik di pasar-pasar desa maupun kecamatan, bahkan 

sampai ke kabupaten atau kota, dimana dominasi margin keuntungan pada umumnya berada 
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pada pedagang, baik pengumpul atau blantik maupun pedagang besar di sentra konsumen. Di 

pasar tradisional, selain sistem transaksi yang belum transparan, bangunan fisik pasar ternak 

tempat transaksi berlangsung,masih sangat sederhana dengan kondisi fasilitas yang terbatas 

dan belum tertata dengan baik, belum menggunakan kriteria berat badan maupun menetapkan 

grade atau klas mutu dan menggunakan alat ukur atau timbangan sebagai dasar penentuan 

harga.  

 Salah satu subsektor pertanian adalah peternakan yang mempunyai peranan cukup 

besar dalam menunjang perekonomian di Indonesia, hal ini juga didukung dengan jumlah 

penduduk yang semakin lama seakin bertambah dan berkorelasi positif dengan kebutuhan 

protein hewani yang belum cukup mencukupi paling tidak dengan adanya perkembangan 

subsektor peternakan ini diharapkan pemenuhan kebutuhan protein hewani akan terpenuhi 

komoditi peternakan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani di 

Indonesia adalah daging sapi. 

 Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Daging yang dapat dikonsumsi adalah daging 

yang berasal dari hewan yang sehat. Saat penyembelihan dan pemasaran berada dalam 

pengawasan petugas rumah potong hewan serta terbebas dari pencemaran mikroorganisme. 

Secara fisik, kriteria atau ciri-ciri daging yang baik adalah berwarna merah segar, berbau 

aromatis, memiliki konsistensi yang kenyal dan bila ditekan tidak terlalu banyak 

mengeluarkan cairan. Daging sebagai sumber protein hewani memiliki nilai hayati 

(biologicalvalue) yang tinggi, mengandung 19% protein, 5% lemak, 70% air, 3,5% zat-zat 

non protein dan 2,5% mineral dan bahan-bahan lainnya. Komposisi daging menurut Lawrie 

(1991) terdiri atas 75% air, 18% protein, 3,5% lemak dan 3,5% zat-zat non protein yang 

dapat larut. Secara umum, komposisi kimia daging terdiri atas 70% air, 20% protein, 9% 

lemak dan 1% abu. Jumlah ini akan berubah bila hewan digemukkan yang akan menurunkan 

persentase air dan protein serta meningkatkan persentase. Daging merupakan sumber utama 

untuk mendapatkan asam amino esensial. Asam amino esensial terpenting di dalam otot segar 

adalah alanin, glisin, asam glutamat, dan histidin. Daging sapi mengandung asam amino 

leusin, lisin, dan valin yang lebih tinggi daripada daging babi atau domba. Kandungan lemak 

pada daging menentukan kualitas daging karena lemak menentukan cita rasa dan aroma 

daging (Edy,2010). 
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Sapi potong merupakan komoditas subsektor peternakan yang sangat potensial, hal ini 

dapat dilihat dari tingginya permintaan akan daging. Pada tahun 2008 permintaan daging di 

Indonesia sebanyak 385.035 ton dan baru terpenuhi sebanyak 249.925 ton (Rianto dan 

Purbowati, 2010). Secara nasional Indonesia masih belum mampu mencukupi kebutuhan 

permintaan daging sapi tersebut, sehingga salah satu cara untuk mengatasi kekurangan daging 

tersebut maka pemerintah membuka kran import sapi hidup maupun daging sapi (beku) dari 

negara lain, langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

menetapkan program kecukupan daging 2014, dalam mencapai program tersebut, diperlukan 

terobosan yang efektif dan dukungan yang nyata dari pemerintah dan masyarakat, khususnya 

yang bergerak di bidang usaha sapi potong, jika dilihat lebih jauh lagi kondisi peternakan sapi 

potong saat ini belum menggembirakan, fenomena ini dapat dilihat dari pertumbuhan 

populasi ternak sapi potong yang masih rendah yaitu sebesar 5,33%/tahun atau kurang lebih 

655.500 ekor/tahun dari populasi 9.867.522 ekor pada tahun 2003 menjadi 14.805.053 ekor 

pada tahun 2011 (Anonimus, 2011). 

Fenomena dan kenyataan di atas, masyarakat peternakan di Kabupaten Malang 

memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai peluang usaha peternakan yang baik untuk 

ditumbuh kembangkan, terlebih secara komparatif peternakan sapi potong merupakan salah 

satu subsektor unggulan dari enam subsektor unggulan yang ada. Peternakan rakyat sangat 

erat hubungannya dengan potensi sumberdaya alam dan manusia. Potensi ekonomi subsektor 

peternakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan kemakmuran rakyat, sedangkan di sisi lain ada tantangan besar yang 

harus dihadapi seperti keterbatasan modal, rendahnya wawasan agribisnis dan tatalaksana 

pemeliharaan yang masih tradisional untuk segera diatasi, hal ini sudah merupakan isu hangat 

yang sedang berkembang di masyarakat peternakan di Kabupaten Malang  sebagai ungkapan 

harapan dan keinginan mendayagunakan sumberdaya alam yang tersedia. Subsektor 

peternakan di Kabupaten Malang dapat dijadikan basis pengembangan usaha rakyat karena 

subsektor ini cukup menjanjikan sebagai alternatif upaya menciptakan citacita pembangunan 

yang memberdayakan perekonomian rakyat dan subsektor ini sangat menyentuh langsung 

masyarakat bawah. Peternakan rakyat merupakan usaha peternakan yang sangat potensial 

untuk dikembangkan dan memegang peranan yang besar bagi perkembangan populasi ternak 

khususnya ternak sapi potong dan menyumbang pendapatan keluarga yang dominan setelah 

pertanian tanaman pangan. Usaha peternakan sapi potong di Kabupaten Malang kurang lebih 
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90% merupakan peternakan rakyat yang memliki ternak antara 1 sampai 3 ekor (Anonimus, 

2009). Peternak di dalam melaksanakan usahanya selalu menghadapi permasalahan serius 

yang sangat mempengaruhi gross margin-nya yaitu masalah pemasaran. Pola pemasaran 

ternak sapi potong di Kabupaten Malang masih bersifat tradisional karena peternak tidak 

menjual langsung sapinya ke pasar hewan atau pedagang besar melainkan ke pedagang desa. 

Peran pedagang desa masih dirasakan sangat membantu peternak, sehingga pedagang desa 

tidak mungkin dihilangkan dari saluran pemasaran, namun peternak dihadapkan pada posisi 

tawar yang lemah, mereka buta informasi, tidak mengetahui informasi harga ternak, terlebih 

lagi pada saat peternak memerlukan uang, sehingga ternak terjual harganya menjadi tidak 

wajar. Hal inilah yang menyebabkan gross margin peternak kurang maksimal, di lain pihak 

pedagang desa, pedagang besar dan jagal mendapatkan grossmargin yang lebih besar, karena 

merekalah yang berhubungan langsung dengan pasar. Ironisnya harga daging sapi lokal di 

pasar-pasar tradisional tetap tinggi. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian untuk 

menelusuri apa saja yang membuat gross margin peternak kurang maksimal, dan bagaimana 

saluran pemasaran ternak sapi potong di Kabupaten Malang serta menentukan trategi 

pemasaran yang tepat agar gross margin peternak dapat meningkat. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi saluran pemasaran daging sapi di Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah penelitian adalah: 

1.2.1 Bagaimana lembaga pemasaran daging sapi segar di Kota Malang? 

1.2.2 Bagaimana tingkat efisiensi pemasaran di tinjau dari segi margin pemasaran, 

share biaya pemasaran dan share keuntungan dari masing-masing lembaga 

pemasaran yang berperan dalam pemasaran daging sapi segar di Kota Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tujuan penelitian adalah: 

1.3.1 Untuk mengidentifikasi lembaga pemasaran daging sapi segar di Kota Malang. 

1.3.2 Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran di tinjau dari segi margin 

pemasaran, share biaya pemasaran dan share keuntungan dari masing-masing 

lembaga pemasaran yang berperan dalam pemasaran daging sapi segar di Kota 

Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh penelitian adalah : 

1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dan bahan pertimbangan 

bagi pihak perusahaan yang memasarkan produk daging sapi segar dalam 

merumuskan strateginya sehingga dapat meningkatkan penjualan dan laba 

perusahaan. 

1.4.2 Bagi penulis sendiri diharapkan agar penelitian ini berguna sebagai sarana melatih 

diri dalam mengamati gejala yang terjadi di masyarakat dan kemudian 

menghubungkannya dengan teori-teori yang di dapatkan penulis selama kuliah. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Pemasaran merupakan proses pendistribusian barang atau produk dari produsen sampai 

ke tangan konsumen. Kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam suatu usaha adalah 

saluran 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 dan akan mendapatkan keuntungan yang berbeda pula. 

Share biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran oleh masing-masing lembaga 

pemasaran tergantung dariaktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga pemasaran tersebut. 

Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh tiap lembaga 

pemasaran akan berpengaruh terhadap harga ditingkat konsumen. 

Produsen yang mengelola usaha pemasaran daging di PD. RPH Kota Malang akan 

menghasilkan daging sapi segar yang kemudian dipasarkan ke pedagang besar, pedagang 

menengah, pedagang kecil/pengecer. Dalam pemasaran tersebut terdapat lembaga 

pemasaran yang terdirindari pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang 

kecil/pengecer. Saluran pemasaran akan muncul dengan adanya lembaga pemasaran yang 

ikut terlibat dalam proses pemasaran. Dan saluran pemasaran yang terbentuk akan dihitung 

tingkat efisiensi saluran pemasaran, dengan menggunakan analisi margin pemasaran, share 

harga yang diterima produsen, share biaya, share keuntungan dan ratio keuntungan dan 

biaya lembaga pemasaran. Secara ringkas kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Pemasaran Daging Sapi Segar 

 

 

 

 

 

 

Jagal Sapi 

 

Sapi Potong 

Efisiensi pemasaran: 

1. Margin Pemasaran 

2. Share Harga 

3. Share Biaya 

4. Share Keuntungan 

5. Ratio Keuntungan dan 

Biaya Lembaga Pemasaran 

Pedagang Besar Pedagang Menengah Pedagang Kecil 

Karkas Sapi 

Harga Akhir Di Konsumen 

PD. RPH Gadang 



92 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa: (1) terdapat 3 aliran dalam rantai pasokan 

daging sapi di Kabupaten Jember yaitu aliran produk, aliran keuangan dan aliran informasi 

yang tidak berjalan dengan optimal; (2) saluran distribusi daging sapi di Kabupaten Jember 

adalah efisien berdasarkan nilai efisiensi pemasaran, margin pemasaran yang menguntungkan 

(Ski>Sbi) dan shared value yang proporsional sesuai dengan kontribusi yang diberikan setiap 

mata rantai; dan (3) rata-rata nilai tambah yang diperoleh sebesar Rp 33.144,68/kg atau 

36,24% dari total output yang dihasilkan (Emhar,2014). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penawaran daging sapi dari peternakan rakyat 

dipengaruhi oleh selisih harga daging sapi, dan penawaran dari industri peternakan rakyat, (2) 

penawaran industri peternakan rakyat dipengaruhi oleh harga daging sapi, harga sapi bakalan 

impor dan tingkat suku bunga, (3) impor daging sapi dipengaruhi oleh tarif impor, (4) 

permintaan daging sapi dipengaruhi oleh harga daging sapi dan harga ikan. (5) harga daging 

sapi domestik dipengaruhi oleh harga daging sapi impor, harga ternak sapi, dan penawaran 

daging sapi domestik (Ilham, 2001). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat saluran pemasaran yang melibatkan 

peternak, blantik, pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pemotong/jagal. 

Margin pemasaran tertinggi terdapat pada saluran (peternak - blantik - pedagang pengumpul - 

pedagang besar - jagal - konsumen) yaitu Rp. 2.200.000/ekor. Share yang diterima peternak 

tertinggi pada saluran pertama (peternak-konsumen) yaitu 100%. Saluran pemasaran yang 

pertama (peternak-konsumen) merupakan saluran yang paling efisien. Biaya dan margin 

pemasaran terendah pada saluran pertama. Farmer’s share terendah terdapat pada saluran 

yang keempat. Saluran pemasaran yang pertama paling efisien karena mempunyai nilai 

farmer’s share yang paling tinggi yaitu 100% (Widitananto,2012). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Fhitung> Ftabel yang berarti variabel-variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model secara simultan berpengaruh ter-hadap margin 

pemasaran ternak Sapi bali di Kabupaten Manokwari. Koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,88 yang berarti margin pemasaran ternak Sapi bali dipengaruhi oleh harga di tingkat peter-

nak, volume pemasaran, jumlah pedagang perantara, dan harga di tingkat konsumen. Untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel secara parsial terhadap margin pemasaran dilakukan 
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uji beda. Harga ditingkat peternak mempunyai hubungan negatif yang sangat nyata dengan 

margin pemasaran sapi bali pada taraf keper-cayaan 99%. Hal ini ditunjukkan dengan thitung 

= 22,19 yang lebih besar dari ttabel = 3,37, artinya semakin kecil harga di tingkat peternak 

berarti semakin besar margin pemasaran ternak sapi bali. Hal ini disebabkan pada saat 

penelitian dilakukan harga di tingkat peternak relatif rendah karena pada saat itu kebanyakan 

peternak membutuhkan uang untuk keper-luan pendidikan anak-anaknya, sehingga peternak 

menjual ternaknya dengan ta-waran yang rendah, sedangkan harga ternak sapi di pasaran 

tidak berubah. Hal ini menyebabkan keuntungan yang di-terima pedagang perantara lebih 

besar dibandingkan dengan peternak (Sumpe, 2009). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh ada 3 saluran pemasaran, saluran I dari 

peternak ke jagal melalui 2 pedagang yaitu pedagang desa dan pedagang besar, saluran II dari 

peternak ke jagal melalui 1 pedagang yaitu pedagang desa dan saluran III dari peternak 

langsung ke jagal. Margin pemasaran saluran I Rp2.562.835,00/ekor, saluran II 

Rp930.979,00/ekor dan saluran III Rp0,00/ekor. Tidak ada perbedaan nyata antara berat 

taksir sapi yang dipasarkan dan berat timbang. Terdapat perbedaan gross margin yang nyata 

(P<0,05) antara peternak (Rp873.833,00a/ekor) dengan pedagang desa 

(Rp1.783.213,00b/ekor) dan jagal (Rp3.256.898,00c/ekor), sedangkan dengan pedagang 

besar (Rp326.736,00a/ekor) tidak berbeda. Kebijakan strategi pemasaran untuk 

meningkatkan gross margin peternak melalui kebijakan saluran pemasaran yaitu memilih 

saluran yang paling menguntungkan peternak, kebijakan harga yaitu menentukan standar 

harga jual ternak dan kebijakan gross margin yaitu memberikan harga input dan output yang 

menguntungan peternak (Sumitra,2013). 

 

 2.2 Definisi Daging 

 Daging sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan- 

jaringan tersebut yang dapat dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi 

yang memakannya. Organ-organ misalnya hati, ginjal, otak, paru, jantung, pankreas, dan 

jaringan otot termasuk dalam definisi ini. Daging merupakan salah satu bahan makanan yang 

dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Sumbangan terbesar dari daging adalah kandungan 

protein yang berkualitas tinggi, hal ini penting karena daging mampu menyediakan asam-

asam amino dalam jumlah besar. Rahmanto (2005) menyatakan bahwa daging merupakan 

salah satu bahan pangan dengan fungsi sebagai sumber zat-zat makanan yang diperlukan 



94 

 

untuk pertumbuhan, pemeliharaan tubuh, aktifitas produksi dan reproduksi (Rianto dan 

Purbowati, 2010).   

 Daging segar adalah daging yang telah mengalami perubahan fisik dan kimia setelah 

proses pemotongan, tetapi belum mengalami pengolahan lebih lanjut seperti pembekuan, 

penggaraman (curing), pengasapan (smoking) dan lain sebagainya. Faktor yang menentukan 

penilaian konsumen terhadap mutu daging adalah sifat-sifat fisik daging. Sifat-sifat ini 

memiliki keempukan, konsistensi, kelembaban, derajat marbling dan warna dari daging. 

Konsumen menyukai daging segar yang warnanya menarik, misal daging sapi yang berwarna 

cerah atau merah cheri. Warna daging yang gelap kurang di senangi karena diyakini bahwa 

daging tersebut sudah tidak segar lagi (Natasasmita, 1984). 

 Berdasarkan keadaan fisik, daging dapat dikelompokkan menjadi: (1) daging segar 

yang dilayukan atau tanpa pelayuan, (2) daging segar yang dilayukan kemudian didinginkan 

(daging dingin), (3) daging segar yang di dinginkan kemudian dibekukan (daging beku), (4) 

daging asap, (5) daging olahan (Basuki, 2004). 

 Karakteristik karkas dan potongan eceran sapi berbeda- beda tergantung dari bangsa 

dan lingkungan tempat ternak tersebut di kembangbiakan. Berdasarkan penelitian 

Brahmantiyo (2001) menyatakan bahwa karakteristik karkas dan potongan eceran sapi 

Brahman Cross, Angus, dan Murray Grey, diketajui bahwa sapi Brahman Cross memiliki 

nilai tebal lemak punggung terendah dibandingkan dengan bangsa sapi lainnya. Sapi Anggus 

memiliki luas urat daging mata rusuk terendah, sedangkan sapi Murray Grey memiliki 

presentase ginjal, pelvis dan jantung terendah. Nilai yield Grade ketiga bangsa sapi tidak 

berbeda nyata, tetapi dari kualitas daging dan permintaan konsumen mungkin berbeda, 

sehingga hal ini menyebabkan lebih banyak pemotongan bangsa sapi subtropis di indonesia. 

 Brahmantiyo (2001) menyatakan bahwa sapi Brahman Cross memiliki kelebihan 

dalam presentase potongan komersial topside, Silverside dan Blade yang lebih tinggi di 

bandingkan dengan Angus dan Murray Grey, namun presentase daging di antara ketiga 

bangsa sapi tidak berbeda, sehingga penggemukan sapi Brahman Cross di indonesia adalah 

yang terbaik, karena selain memiliki perdagingan yang cukup baik juga lebih mampu 

beradaptasi dengan lingkungan tropis. 

 

2.3 Pemasaran 

Pemasaran adalah proses soaial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 
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mempertukarkan produk yang bernilai 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. Saluran pemasaran terdiri atas tiga macam, yaitu: 

1. Direct Distribution 

Adalah pemasaran secara langsung dari produsen kepada konsumen. 

2. Single Middlement Channel 

Adalah perpindahan barang dari produsen ke konsumen hanya melalui satu perantara 

yaitu pedagang besar, pedagang menengah atau pedagang kecil/pengecer. 

3. Multi Middlement Channel 

Adalah perpindahan barang dari produsen kepada konsumen melalui beberapa 

perantara, misalnya melalui grosir, pedagang kecil dan pengecer (Kotler, 2002). 

Pasar dapat diartikan secara fisik dan non fisik. Secara fisik pasar adalah suatu tempat yang 

memungkinkan penjual dan pembeli dapat saling bertemu dan melakukan transaksi. Secara 

non fisik, pasar berarti suatu kondisi yang memungkinkan penjual dan pembeli dapat 

berhubungan (Rahardi, Satyawibawa dan Setyowati, 1996). 

Pasar sebagai ruang tempat bekerjanya kekuatan pembentuk harga dan terjadinya 

perpindahan hak milik, ruang lingkunganya ditentukan oleh jasa-jasa yang diberikan dan 

tempat dilaksanakannya berbagai jasa pemasaran seperti grading, pengolahan, pengepakan, 

penyimpanan dan pengangkutan (Fuad dan Nurlela, 2001). Stanton (2001) menjelaskan 

bahwa definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli 

potensial. Kotler (2001) mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar 

sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan 

dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan 

kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. 

Maintang dan Nurdin (2013) menjelaskan bahwa pemasaran sebagai kunci kesejahteraan 

petani, terkadang tidak mendapatan proses regulasi yang memadai oleh pemerintah. Saluran 

pemasaran yang begitu panjang, informasi pasar yang tidak jelas, transportasi dari lokasi 

panen ke konsumen akhir, hal inilah yang terkadang menyebabkan banyak petani menjadi 

tidak antusias dalam melakukan penjualan. Kotler (2002) menjelaskan bahwa konsep 

pemasaran yakin bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan 
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dan keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang didambakan itu lebih efektif 

dan efisien ketimpang pesaing. 

Khol  dan  Uhl  (2002)  mendefinisikan  tataniaga  sebagai  suatu  aktivitas bisnis yang 

didalamnya terdapat aliran barang dan  jasa dari titik produksi sampai ke  titik  konsumen. 

Produksi  adalah  penciptaan  kepuasan,  proses  membuat kegunaan  barang  dan  jasa. 

Kepuasan  dibentuk  dari  proses  produktif  yang diklasifikasikan  menjadi  kegunaan  

bentuk,  tempat, waktu  dan  kepemilikan. Kotler (2001) menjelaskan bahwa pemasaran 

sebagai suatu proses sosial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran 

produk-produk bernilai.  

Tataniaga dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil produksi kepada 

konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian keuntungan 

yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta 

dalam kegiatan produksi dan tataniaga (Sudiyono, 2002). Menganalisis sistem pemasaran 

dapat digunakan beberapa pendekatan (Alma, 2002) yaitu: 

1. Pendekatan fungsi (Functional approach) yaitu pendekatan yang mempelajari fungsi 

pemasaran apa yang dilakukan oleh pelaku pemasaran yang terlibat dalam pemasaran. 

Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas.  

2. Pendekatan lembaga (The Institutional approach) yaitu pendekatan yang mempelajari 

bermacam-macam lembaga yang terlibat dalam proses penyaluran penyaluran komoditas 

dari produsen ke konsumen. Lembaga-lembaga itu adalah pedagang, pengolah dan 

organisasi-organisasi yang memberikan fasilitas pemasaran. 

3. Pendekatan barang (Commodity approach) yaitu pendekatan barang merupakan suatu 

pendekatan yang menekankan terhadap kegiatan atau tindakan-tindakan yang 

diperlakukan terhadap barang/jasa selama proses penyampaiannya mulai dari titik 

produsen sampai titik konsumen. 

4. Pendekatan sistem (The System Approach), pendekatan ini ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan yaitu proses ekonomi yang sedang berjalan dan berkesinambungan, 

mengidentifikasikan suatu mekanisme yang mengintegrasikan aktivitas-aktivitas dalam 

suatu proses dan sistem yang sedang berjalan. 

Hutauruk (2005) menjelaskan bahwa fungsi pemasaran merupakan suatu aktivitas yang 

penting yang dispesialisasi dan dilaksanakan dalam bidang pemasaran. Fungsi tersebut 

adalah: 
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1. Fungsi pertukaran, yaitu pembelian (buying) dan penjualan (selling). 

2. Fungsi pengadaan secara fisik, yaitu pengangkutan (transportation) dan penyimpanan 

(storage). 

3. Fungsi jasa yaitu permodalan, resiko, standarisasi dan informasi pasar (market 

information). 

 

2.4  Saluran Pemasaran  

Sebagian besar produsen tidak langsung menjual barang mereka ke pemakai akhir, 

diantara produsen dan pemakai akhir, diantara produsen dan pemakai terdapat saluran 

pemasaran, sekumpulan perantara pemasaran yang melakukan berbagai fungsi dan 

penyandang berbagai nama. Beberapa perantara seperti pedagang besar, pengecer, pembeli, 

mempunyai hak dan menjual kembali barang dagangan tersebut, mereka disebut pedagang 

(merchants). Keputusan saluran pemasaran merupakan salah satu keputusan paling kritis 

yang dihadapi manajemen karena saluran yang dipilih perusahaan sangat mempengaruhi 

semua keputusan pemasaran lain (Kotler, 2002). 

Macam- macam saluran distribusi menurut Dharmmesta dan Sukotjo (1998), antara lain : 

1. Produsen      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      pedagang pengecer      konsumen. 

Sluran ini disebut juga saluran distribusi langsung pedagang pengecer dapat langsung 

melakukan pembelian ke produsen dan kemudian langsung menjualnya kekonsumen. 

3. Produsen      pedagang besar      pedagang pengecer     konsumen 

Saluran ini dinamakan saluran distribusi tradisional. Produsen hanya melayani 

penjualan dalam jumlah  besar kepada pedagang besar saja dan tidak menjual kepada 

pedagang pengecer. Pembelian oleh pedagang pengecer dilayani pedagang besar dan 

pembelian oleh konsumen dilayani pedagang pengecer saja. 

4. Produsen      agen      pedagang pengecer      konsumen 

Produsen memilih agen sebagai penyaluran, sasaran penjualannya terutama 

ditunjukan kepada pedagang pengecer. 

5. Produsen       agen        pedagang besar        pedagang pengecer         

konsumen 
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 Produsen menggunakan agen sebagai perantara untuk mengalirkan barangnya kepada 

pedagang besar yang kemudiannya menjualnya kepada pedagang pengecer.Produsen 

menggunakan agen sebagai perantara untuk mengalirkan barangnya kepada pedagang besar 

yang kemudian menjualnya kepada pedagang pengecer.Penggunaan perantara sebagai besar 

karena keunggulan efisiensi dalam membuat barang- barang tersedia secara luas dan mudah 

diperoleh konsumen. Anggara saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama yaitu: 

1. Informasi : Pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai 

pelanggan, pesaing serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang 

potensial dalam lingkungan pemasaran. 

2. Pemasaran : Pengembangan dan penyebaran persetujuan akhir mengenai harga san 

syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

3. Pemesanan : Komonikasi dari para anggota saluran pemasaran ke produsen mengenai 

minat untuk membeli. 

4. Pembiayaan : Perolehan dan pengalokasian dan yang dibutuhkan untuk membiayai 

persediaan pada berbagai tingkat saluran pemasaran tersebut. 

5. Pengambilan resiko : Penanggungan resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan 

fungsi saluran pemasaran tersebut. 

6. Pemilikan fisik : Kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari 

bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 

7. Pebayaran : Pembeli membayar tagihannya penjual lewat bank dan intitusi keuangan 

lainnya. 

8. Hak milik : Transfer kepemilikan sebenarnya san satu organisasi atau orang lain 

(Kotler, 2002). 

 

2.5 Fungsi pemasaran 

 Fungsi pemasaran merupakan suatu proses dari pada pertukaran yang mencakup 

serangkaian kgiatan yang bertujuan yang mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan 

untuk memindahkan barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. Fungsi-fungsi 

pemasaran sebagai berikut (Hanifah 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 
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merupakan salah satu fungsi pemasaran yang tidak boleh diabaikan oleh setiap 

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 

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 penggunaan. Dengan adanya penyimpanan maka barang tersebut akan 

menjadi lama. 

b. Transportasi 

Transportasi merupakan fungsi pemasaran yang sangat penting untuk 

diperhatikan disampingfungsi- fungsi pemasaran lainnya. Transportasi atau 

pengangkutan adalah memindahkan produksi dari sumber penghasilan ke 

pasar atau ketempat konsumen, sehingga pada waktu tertentu dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kepentingan tempat dan kegunaan 

waktu. 

c. Proses 

Proses merupakan kegiatan dimana suatu produk akan diolah atau dijadikan 

produk baru dengan meningkatkan kualitas dari produk tersebut. 

3. Fungsi Fasilitas 

a. Standarisasi 

Standarisasi erhadap produk telur 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 menyediakan barang-barang yang telah distandarisasi untuk 

memenuhi kebutuhan para konsumen, sehingga diharapkan dengan kualitas 

yang baik pada barang tersebut akan meningkatkan volume penjualan. 

b. Penanggulangan Resiko 
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Perusahaan peternakan diharapkan mengetahui kemungkinan resiko-resiko 

yang akan timbul pada bidang pemasaran dan diusahakan dapat memperkecil 

resiko-resiko tersebut. Beberapa resiko dihadapi adalah : penyusutan barang, 

kerusakan produk, penurunan harga serta kualitas barang. 

c. Pembiayaan  

Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses pemasaran 

berlangsung mulai produk lepas dari tangan peternak hingga diterima 

konsumen akhir. 

 

2..6 Lembaga Pemasaran 

 Lembaga pemasaran adalah badan- badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi 

pemasaran sehingga barang-barang bergerak dari produsen sampai ke konsumen. Perantara 

pemasaran atau lembaga-lembaga yang fungsinya untuk memperlancar distribusi hasil 

produksi perusahaan ke pasar ada dua macam (Ibrahim, 1997). 

Proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen sering melibatkan beberapa 

lembaga perantara mulai dari produsen sendiri, lembaga-lembaga perantara sampai ke 

konsumen akhir, karena adanya jarak antara produsen ke konsumen maka fungsi badan 

perantara sangat diharapkan kehadirannya untuk menyalurkan barang dari produsen ke 

konsumen melalui berbagai aktivitas atau kegiatan yang dikenal dengan perantara. Lembaga 

pemasaran  yang terlibat terlalu banyak dalam suatu saluran pemasaran dipengaruhi oleh 

jarak dari produsen ke konsumen, sifat komoditas, skala produksi dan kekuatan modal yang 

dimiliki. Jarak yang semakin jauh antara produsen dan konsumen akan mengakibatkan relatif 

panjangnya saluran pemasaran suatu produk. Komoditas yang cepat rusak harus segera 

diterima konsumen, dengan demikian membutuhkan saluran pemasaran yang relatif pendek. 

Skala produksi yang semakin kecil menyebabkan saluran pemasaran yang semakin banyak 

melibatkan sejumlah lembaga perantara dalam penyaluran komoditas. Kekuatan modal yang 

semakin besar cenderung dapat melakukan lebih banyak fungsi pemasaran, sehingga 

pemasaran diperpendek (Adnany, 2008). 

Sudiyono (2002) menjelaskan bahwa lembaga pemasaran sebagai badan usaha atau 

individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 

kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu 

lain.Anita dkk (2012) menambahkan bahwalembaga pemasaran timbul karena adanya 

keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi yang sesuai waktu, tempat, dan bentuk 
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yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini adalah menjalankan fungsi-fungsi 

pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Konsumen 

memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran ini berupa margin pemasaran. Lembaga 

pemasaran ini dapat digolongkan menurut penguasaannya terhadap komoditi yang dipasarkan 

dan bentuk usahanya. Swastha (2000)  menjelaskan bahwa secara luas terdapat dua golongan 

besar lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran distribusi yaitu perantara pedagang dan 

perantara agen. 

1. Perantara pedagang 

Perantara ini mempunyai hubungan yang erat dalam kepemilikan barang. Mereka berhak 

memiliki barang-barang yang dipasarkan, meskipun memilikinya tidak secara fisik. Pedagang 

dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Produsen, yang membuat sekaligus menyalurkan barang ke pasar 

2. Pedagang besar, yang menyalurkan barang ke pengusaha lain 

3. Pengecer, yang menjual barang kepada konsumen akhir 

2. Perantara agen 

Agen disini didefinisikan sebagai lembaga yang membeli atau menjual barang-barang 

kepada pihak lain, dalam kenyataannya agen dapat beroperasi pada semua tingkat dalam satu 

saluran pemasaran. Agen secara besar dibagai kedalam dua kelompok, yaitu agen penunjang 

dan agen pelengkap. 

1. Agen penunjang (Facilitating agent) 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam beberapa 

aspek pemindahan barang dan jasa. Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk 

memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung 

dengan pembeli dan penjual. Agen penunjang dibagi dalam beberapa golongan, yaitu: 

agen pengangkutan borongan, agen penyimpanan, agen pengankutan khusus, serta agen 

pembelian dan penjualan. 

2. Agen pelengkap (Supplemental agent) 

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang 

dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-kekurangan, apabila pedagang atau 

lembaga lain tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

penyaluran barang, maka agen pelengkap ini dapat menggantikannya. Jasa-jasa yang 

dilakukannya antara lain berupa: jasa konsultasi, jasa finansial, jasa informasi dan jasa 

khusus lainnya. 
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Kasmir (2004) menjelaskan bahwa proses penyampaian barang dari tingkat produsen 

ke konsumen memerlukan berbagai kegiatan atau tindakan yang dapat memperlancar proses 

penyampaian barang atau jasa bersangkutan dan kegiatan tersebut dinamakan fungsi-fungsi 

tataniaga. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: 

1. Pemasaran sebagai fungsi yang sama yaitu pemasaran sama besarnya dengan fungsi 

keuangan, produksi, kepegawaian, sumber daya manusia dengan kata lain masing-masing 

fungsi memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. 

2. Pemasaran sebagai fungsi yang lebih penting yaitu bahwa fungsi pemasaran memiliki 

peran yang paling besar dari fungsi keuangan, produksi, kepegawaian dan sumberdaya 

manusia. 

3. Pemasaran sebagai fungsi utama yaitu pemasaran dipusatkan sebagai sentral dari kegiatan 

fungsi lainya atau dengan kata lain fungsi pemasaran sebagai inti dari kegiatan 

perusahaan. 

4. Pelanggan sebagai pengendalian yaitu masing-masing fungsi memiliki peran yang sama 

namun dikendalikan oleh pelanggan. 

5. Pelanggan sebagai fungsi pengendalian dan pemasaran sebagai fungsi integratif yaitu 

pemasaran sebagai pusat intergratif fungsi keuangan produk dan sumberdaya manusia 

sedangkan pelanggan karena pelanggan sangat berkaitan dengan keuangan, sumberdaya 

manusia dan produksi dalam pengendalian pemasaran. 

 

2.7  Harga 

Purnomo (2004) menjelaskan bahwa agar suatu barang adalah nilai pasar (nilai tukar) 

dari barang tersebut yang dinyatakan dalam jumlah uang. Faktor-faktor pembentukan harga 

digolongkan ke dalam kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh 

konsumen di tingkat konsumen akhir, tetapi bila tidak diketahui harga-harga pasaran umum, 

maka pihak penjual sering berusaha untuk memperkirakan harga terbaik yang akan 

diterimanya. Lamb et.al (2001) menjelaskan bahwa harga adalah apa yang harus diberikan 

oleh konsumen (pembeli) untuk mendapatkan suatu produk. Swastha (2001) menjelaskan 

bahwa tingkat harga terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti :  

1. Keadaan perekonomian, keadaan ini sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku.  

2. Permintaan dan penawaran  
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Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. 

Penawaran yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga 

tertentu.  

3. Elastisitas permintaan 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar.  

4. Persaingan  

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada.  

5. Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat 

menutup biaya akan mengakibatkan kerugian.  

6. Tujuan perusahaan  

Tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah :  

- Meningkatkan penjualan  

- Mempertahankan dan memperbaiki market share  

- Stabilisasi harga  

- Mencapai target pengembalian investasi  

- Mencapai laba maksimum. 

7. Pengawasan pemerintah  

Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk: penentuan harga maksimum dan 

minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah 

usaha-usaha kearah monopoli.  

 

2.8Biaya Pemasaran 

Mulyadi (2005) menjelaskan bahwa biaya pemasaran dalam arti sempit dibatasi artinya 

sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar, 

sedangkan biaya pemasaran dalam arti luas meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat 

produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah 

kembali dalam bentuk uang tunai. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang diperlukan 

untuk memasarkan produk atau jasa, meliputi biaya gaji dan komisi tenaga jual, biaya iklan, 

biaya pergudangan dan biaya pelayanan pelanggan (Hansen dan Mowen,2001). Henry 

Simamora (2002) biaya pemasaran atau penjualan (marketing cost) meliputi semua biaya 

yang dikeluarkan untuk mendapat pesanan pelanggan dan menyerahkan produk atau jasa ke 

tangan pelanggan. Mulyadi (2005) menggolongkan biaya pemasaran menjadi dua golongan, 

yaitu: (1). Order Getting Cost (biaya untuk mendapatkan pesanan), yaitu semua biaya yang 
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dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya; biaya gaji dan wiraniaga, 

komisi penjualan, advertensi dan promosi. (2). Order Filling Cost (biaya untuk memenuhi 

pesanan), yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengusahakan agar produk 

sampai ke tangan pembeli/konsumen. Contohnya; biaya pergudangan, biaya pengangkutan 

dan biaya penagihan. 

 

2.9 Efisiensi Pemasaran 

Maintang dan Nurdin (2013) menjelaskan bahwa pemasaran menyangkut aktivitas bisnis 

dari awal produksi hingga ke tangan konsumen. Definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

output dari pemasaran adalah kepuasan konsumen atas barang dan jasa, sedangkan input 

berupa sumberdaya tenaga kerja, modal dan manajemen yang digunakan dalam proses 

pemasaran. Perubahan mengurangi biaya input tanpa mengurangi kepuasan konsumen dari 

barang dan jasa dapat dikatakan meningkatkan efisiensi. Jika konsumen menginginkan tipe 

output yang berbeda walaupun biaya input pemasaran lebih tinggi dapat dikelompokkan pada 

peningkatan efisiensi pemasaran. Mappigu dan Esso (2011) menjelaskan bahwa efisiensi 

adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan 

dengan sumber-sumber yang dipergunakan) seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai 

dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah 

diselesaikan. Sudiyono  (2002) mengemukakan bahwa efisiensi pemasaran akan terjadi jika: 

1. Biaya pemasaran bisa ditekan sehingga ada keuntungan. 

2. Pemasaran dapat lebih tinggi. 

3. Persentase pembedaan harga yang dibayarkan konsumen dan produsen tidak terlalu tinggi. 

4. Tersedianya fasilitas fisik pemasaran. 

Efisisensi pemasaran merupakan tolak ukur atas produktivitas proses pemasaran dengan 

membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan selama 

berlangsungnya proses pemasaran (Downey dan Steven, 1994 dalam Hastuti dan Rahim, 

2007). Sudut pandang marketing mix, efisiensi pemasaran Downey dan Erickson (1992) 

dalam Hastuti dan Rahim (2007) dapat dilihat dari masing-masing elemen, yaitu : 

1. Efisiensi produk merupakan usaha untuk menghasilkan suatu produk melalui penghematan 

harga serta penyederhanaan prosedur teknis produksi guna keuntungan maksimum. 

2. Efisiensi distribusi dinyatakan sebagai produk dari produsen menuju ke pasar sasaran 

melalui saluran distribusi yang pendek atau berusaha menghilangkan satu atau lebih mata 
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rantai pemasaran yang panjang di mana distribusi produk berlangsung dengan tindakan 

penghematan biaya dan waktu. 

3. Efisiensi harga yang menguntungkan pihak produsen dan konsumen diikuti dengan 

keuntungan yang layak diambil oleh setiap mata rantai pemasaran sehingga harga yang 

terjadi di tingkat petani tidak berbeda jauh dengan harga yang terjadi di tingkat konsumen. 

Efisiensi promosi mencerminkan penghematan biaya dalam melaksanakan 

pemberitahuan di pasar sasaran mengenai produk yang tepat, meliputi penjualan perorangan 

atau misal dan promosi penjualan. 

2.10 Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Margin Pemasaran 

  Untuk melakukan penghitungan biaya pemasaran biasanya menggunakan margin 

pemasaran. Margin adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan perbedaan harga 

yang dibayar pada penjual pertama dengan harga yang dibayar pada penjual pertama dengan 

harga yang dibayar oleh pembeli terakhir. Margin dinyatakan dalam persentase, maka akan 

didapatkan mark-up. Mark-up adalah presentase margin yang dihitung atas dasar harga pokok 

penjualan atau atas dasar harga penjualan eceran suatu barang (Sudiyono, 2002). Margin 

pemasaran merupakan selisih antara harga di tingkat konsumen dengan harga di tingkat 

produsen atau merupakan jumlah biaya pemasaran dengan keuntungan yang diharapkan oleh 

masing-masing lembaga pemasaran. Margin pemasaran pada pola saluran distribusi panjang, 

sedang maupun pendek berbeda perbedaan ini disebabkan banyaknya lembaga pemasaran 

yang terlibat, biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran dan tingkat 

keuntungan yang diharapkan (Mukson, 2005). 

Yuniarti (2002) mendefinisikan margin pemasaran sebagai perbedaan harga yang 

dibayar oleh konsumen dengan harga yang diperoleh produsen. Margin pemasaran (MP) 

merupakan selisih antara harga di tingkat konsumen (Pr) dengan harga di tingkat produsen 

(Pf), dengan formulasi sebagai berikut: MP= Pr-Pf. Produsen mengatakan usahanya efisien 

jika margin pemasarannya besar, namun berbeda dengan konsumen, dikatakan efisien jika 

margin pemasaranya kecil.  Margin pemasaran dikatakan efisien apabila: 

1. Semakin besar biaya pemasaran atau semakin besar keuntungan pemasaran maka semakin 

besar besar margin pemasarannya dan sistem pemasaran menjadi tidak efisien.  

2. Usaha dikatakan efisien jika margin pemasarannya besar, namun berbeda dengan 

konsumen, dikatakan efisien jika margin pemasaranya kecil. 

Mukson (2005) juga menjelaskan bahwa margin pemasaran terdiri dari biaya pemasaran 

dan keuntungan, sehingga semakin besar biaya pemasaran dan atau semakin besar 
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keuntungan pemasaran maka semakin besar margin pemasaran dan sistem pemasaran tidak 

efisien. Margin pemasaran tersebut hanya menunjukkan selisih harga tanpa memperhatikan 

jumlah yang diperdagangkan, sehingga nilai margin pemasaran adalah selisih harga dengan 

jumlah transaksi diformulasikan sebagai berikut: 

MP= BP+ KP 

Keterangan:  

MP = Margin Pemasaran 

BP = Biaya Pemasaran 

Kp = Keuntungan Pemasaran 

2. 11. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share Harga yang Diterima Jagal 

Salah satu indikator yang cukup berguna untuk mengetahui efisiensi pasar adalah dengan 

membandingkan bagian yang diterima petani (farmer’s share) adalah perbandingan antara 

harga yang diterima pedagang petani dengan harga yang dibayarkan konsumen akhir dan 

sering dinyatakan dalam presentase (Sudiyono, 2002). Umumnya bagian yang diterima petani 

(farmer’s share) akan lebih sedikit apabila jumlah pedagang perantara bertambah panjang. 

Efisiensi pemasaran cenderung menggunakan batasan efisiensi ekonomis yang diukur 

menggunakan pendekatan margin pemasaran. Menganalisa efisiensi pemasaran dapat pula 

digunakan pendekatan di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, dengan 

formulasi Kohls dan Uhl (2002) sebagai berikut: 

   %100
Pr

x
Pf

SPf   

Keterangan: 

SPf  = Efisiensi Pemasaran  (%) 

Pf  = harga di tingkat peternak  (Rp/kg) 

Pr  = harga di tingkat konsumen (Rp/kg) 

Kohl dan Downey dalam Nurhayati (2000) menjelaskan bahwa hasil pertanian ditinjau 

dari bagian harga yang diterima petani produsen dikatakan efisien apabila harga jual petani 

produsen > 40% dari harga ditingkat konsumen, dikatakan tidak efisien apabila harga jual 

petani produsen < 40% ditingkat konsumen.   

 

2. 12. Efisiensi Pemasaran dengan Pendekatan Share Keuntungan  
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Sudiyono (2002), share biaya pemasaran dan share keuntungan dapat pula digunakan 

untuk menganalisa efisiensi pemasaran dengan formulasi sebagai berikut: 

 

%100
)(Pr

x
Pf

Ki
Ski


  

 

 

 

Keterangan: 

Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke i 

Sbi = Share biaya pemasaran ke i 

Rumus diatas, share keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran diharapkan 

dapat memperbesar margin pemasaran. Margin pemasaran yang semakin tinggi  tinggi 

margin pemasaran akan semakin rendah bagian yang diterima produsen dari harga yang 

dibayarkan konsumen sehingga diakatakan efisien pemasaranya rendah, sedangkan share 

yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran juga mempengaruhi efisiensi pemasaran. Biaya 

pemasaran yang tinggi menyebabkan margin pemasaran menjadi tinggi, dengan demikian 

harga yang dibayarkan konsumen juga tinggi.  Yuniarti (2002) menjelaskan bahwa tolak ukur 

yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah dengan melihat perbandingan 

share keuntungan dari masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

pemasaran dibanding dengan biaya pemasaran dari masing-masing lembaga pemasaran yang 

terlibat, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika perbandingan share keuntungan dan biaya pemasaran tidak merata maka belum 

tercapai efisiensi harga.  

2. Jika angka perbandingan share keuntungan dari masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam proses pemasaran merata, maka sistem pemasarannya dikatakan efisien. 

3. Jika perbandingan share keuntungan biaya dari masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam proses pemasaran merata dan cukup logis, maka sistem pemasaran dikatakan 

efisien.  

 

\ 

 

%100
)(Pr

)(
x

Pf

Bi
Sbi
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian ditentukan dengan cara purposive methode yaitu memilih lokasi 

penelitian dengan cara sengaja. Pertimbangan bahwa rumah potong hewan merupakan tempat 

pemotongan ternak sapi terbesar yang sering didatangi para jagal untuk memotong hewan 

ternaknya. Penentuan lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian yaitu di Rumah 

Potong Hewan (RPH) GadangKota Malang yang berlokasi di Jl. Kol. Sugiono No. 176, 

Malang . Materi pengambilan data lapang dilakukan selama bulan 23 juni sampai 23 juli  

2014.  

 

3.2 Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus (case study) 

dengan menggunakan kuisioner tersusun untuk konsumen akhir, produsen dan lembaga –

lembaga pemasaran aging sapi segar. Metode studi kasus adalah suatu metode pengambilan 

data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada jagal atau 

lembaga- lembaga terkait secara langsung. Studi kasusnya berupa sistem pemasaran daging 

sapi segar di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang.  

Salim (2000) menjelaskan bahwa studi kasus adalah suatu pendekatan yang digunakan 

untuk mempertimbangkan, menerangkan atau mengintepretasikan suatu kasus dalam konteks 

secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Moleong (2010) menjelaskan bahwa studi 

kasus dalam operasionalnya memiliki sesuatu atau mungkin juga lebih dari satu kejadian atau 

gejala sosial untuk diteliti dengan menerapkan serumpun metode. Objek yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah jalur pemasaran dan marjin pemasaran pada jagal, pedagang besar, 

pedagang menengah serta pedagang kecil yang ada di Kota Malang.  

 

3.3 Populasi dan Pengambilan Sampel 

a.   Produsen (jagal) 

Pengambilan sampel yaitu dengan “total sampling” yaitu teknik penentuan sampel 

dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel (Sugiyono, 

2009). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 jagal.  
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b. Pedagang atau lembaga pemasaran 

Pengambilan sampel pedagang besar, pedagang menengah serta pedagang kecil dengan 

menggunakan “snowball sampling”. Sampel pedagang adalah orang-orang yang terlibat 

dalam mendistribusikan daging sapi segar hasil produksi dari jagal hingga ke konsumen 

akhir. Alasan menggunakan “snowball sampling” dalam pengambilan responden pedagang 

besar, pedagang menengah dan pedagang kecil adalah responden yang diambil berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu di pasar dinoyo dan pasar blimbing dan di anggap cocok 

sebagai sumber data. Teknik pengambilan sampel menggunakan “snowball sampling” yaitu 

salah satu metode dalam pengambilan sampel dari satu populasi. Untuk metode pengambilan 

sampel seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komonis dari subjektif 

responden/sample, dengan kata lain snowball sampling metode pengambilan sampel dengan 

secara berantai (multi level). Proses pengambilan data dilakukan dilembaga pemasaran 

hingga yang terakhir adalah konsumen, contohnya yang digunakan dalam penelitian adalah  

sebanyak 10 pedagang besar, 10 pedagang menengah dan 10 pedagang kecil/pengecer. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data penelitian yaitu: 

a. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab kepada responden maupun dengan 

pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dengan menggunakan daftar quisioner. Sumber 

data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung untuk diolah peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh tidak secara langsung dari responden. 

b.  Dokumentasi yaitu selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa 

diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil 

rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa 

dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki 

kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang 

yang tidak bermakna. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel pengamatan penelitian adalah pemasaran daging sapi segar dari rumah 

potong hewan (RPH)  sampai ke konsumen. Penggunaan konsep dalam sebuah penelitian di 
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maksudkan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti . Definisi 

konsep yang dikemukakan oleh Singaribun dan Effendi (2000) adalah “Abstraksi mengenai 

suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Nazir (2001) menyatakan bahwa Variabel adalah 

konsep dan hipotesis yang mempunyai bermacam- macam nilai, sedangkan Krippendorf 

(1993) menyatakan bahwa variabel adalah sebuah simbul yang mengandung salah satu 

perangkat dari dua atau lebih nilai yang saling terpisah seperti keadaan, kategori kualitas atau 

unsur. Variabel ini dibuat agar penelitian lebih terarah, adapun variabel yang digunakan 

dalam penelitian adalah bukti nyata, keandalan, kesigapan, jaminan, empati dan kepuasan 

konsumen. 

 

3.6  Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil survey dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif. 

Analisa digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran daging sapi segar yang 

terdiri dari analisis: margin pemasaran, share harga yang diterima produsen, share biaya 

pemasaran dari lembaga pemasaran, share keuntungan lembaga pemasarana dan ratio 

keuntungan dan biaya lembaga pemasaran. 

1. Analisis Margin Pemasaran 

PfMP  Pr  

Keterangan:  

MP=  Margin pemasaran (Rp./kg);  

Pr  =  Harga konsumen (Rp./kg);  

Pf  =  Harga produsen (Rp./kg);  

Untuk menganalisis dan menyusun penyebaran margin pemasaran, terlebih dahulu 

mentabulasikan data hasil wawancara (data mentah). Data mentah terdiri atas biaya 

operasional ( biaya tenaga kerja, retribusi, biaya sewa kandang dan transport ). Untuk 

menganalisis data mentah di atas secara sistematis dihitung dengan: 

a. Retribusi 

 Retribusi = Total sapi (ekor) x biaya pemotongan (Rp/ekor) 

b. Biaya tenaga kerja  

   Biaya tenaga kerja = Total sapi (ekor) x biaya pemotongan (Rp/ekor) 

c. Biaya sewa kandang 

Biaya sewa kandang = Total sapi (ekor) x biaya penitipan kandang (Rp/ekor) 
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2. Analisa share harga yang diterima produsen 

%100
Pr

x
Pf

SPf   

Keterangan: 

SPf  = Efisiensi Pemasaran  (%) 

Pf  = harga di tingkat peternak  (Rp/kg) 

Pr  = harga di tingkat konsumen (Rp/kg) 

 

3. Analisa share keuntungan dan share biaya 

%100
)(Pr

x
Pf

Ki
Ski


  

 

%100
)(Pr

)(
x

Pf

Bi
Sbi


  

Keterangan: 

Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke i 

Sbi = Share biaya pemasaran ke i 

 

4. Analisis ratio keuntungan dan biaya lembaga pemasaran. 

Rkbi = Ki/ Bi 

Keterangan : Rkbi = Rasio keuntungan dan biaya lembaga pemasaran ke-i 

Ki = Keuntungan  

 

3.7 Kriteria Pemasaran Dikatakan Efisien 

  Downey dan Steven (1992) efisiensi pemasaran merupakan tolak ukur atas produktivitas 

proses pemasaran dengan membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran 

yang dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran. Pemasaran dikatakan memiliki 

hasil yang efisien apabila ratio bernilai diatas 1 dan prosentase share harga yang diterima 

peternak memiliki nilai lebih dari 40%. Downey dan Erickson (1992) menyatakan bahwa 

pemasaran hasil peternakan ditinjau dari berbagai harga yang diterima oleh peternak 

produsen dikatakan efisien apabila harga jual petani lebih dari 40% dari harga tingkat 

konsumen. 
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Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Apabila perbandingan share keuntungan dari tiap lembaga yang terlibat dalam pemasaran 

tidak merata, maka sistem pemasaran dikatakan tidak efisien. 

b. Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran tiap lembaga pemasaran 

yang terlibat dalam pemasaran merata dan cukup logis, maka sistem pemasaran dikatakan 

efisien. 

 

3.8 Batasan Istilah 

1. Produsen adalah jagal yang berada di rumah potong hewan (RPH) Gadang Kota Malang 

sebagai penghasil daging sapi segar. 

2. Daging sapi adalah daging yang berasal dari sapi yang disembelih yang dibagi menjadi 

beberapa bagian yang siap untuk di pasarkan.  

3. Pemasaran daging sapi adalah proses penyampaian daging sapi mulai dari produsen (Jagal) 

sampai konsumen akhir. 

4. Saluran pemasaran adalah rantai pemasaran dari produsen sampai ke konsumen akhir atas 

dasar informasi dari responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan. 

5. Lembaga pemasaran adalah suatu unit usaha atau lembaga yang berperan dalam 

penyampaian daging sapi. 

6. Pedagang besar adalah pedagang perantara yang membeli daging sapi dari jagal dengan 

jumlah sebanyak 45,3 kg /bln dan telah melakukan fungsi pemasaran dan menjual daging 

sapi tersebut kepada pedagang menengah dan kecil. 

7. Pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli daging sapi segar dari produsen 

dengan volume penjualan yang lebih kecil yaitu sebanyak 22,3. 

8. Konsumen adalah seseorang atau kelompok masyarakat yang membeli daging sapi segar 

dalam bentuk hidup atau daging, baik mengkonsumsinya langsung atau merubah menjadi 

produk lain. 

9. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh produsen dan lembaga 

pemasaran dalam memasarkan produk sampai konsumen akhir. 

10. Keuntungan lembaga pemasaran adalah selisih antara nilai penjualan dan nilai pembelian 

ditambah dengan biaya-biaya pemasaran dalam Rp/kg. 

11. Marginpemasaran adalah selisih harga ditingkat konsumen dengan harga ditingkat 

produsen persatuan unit. 
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12. Harga beli adalah harga yang harus dibayar oleh masing-masing lembaga pemasaran dan 

konsumen akhir dalam satuan Rp/kg. 

13. Harga jual adalah harga yang diterima kelembagaan pemasaran satu dan dari pemasaran 

satu kelembaga berikutnya dalam satuan Rp/kg. 

14. Farmer’s share adalah prosentase perbandingan antara harga ditingkat jagal dengan 

harga eceran ditingkat konsumen (%). 

15. Share keuntungan lembaga pemasaran adalah prosentase perbandingan keuntungan yang 

diterima lembaga pemasaran dengan margin pemasaran. 

16. Share biaya lembaga pemasaran adalah prosentase perbandingan biaya pada lembaga 

pemasaran tersebut dengan margin pemasaran. 

17. Penerimaan adalah total produk yang dijual dikalikan dengan harga jual per unit. 

18. Efisiensi pemasaran adalah proses penyampaian produk dari produsen sampai konsumen 

dengan biaya semurah mungkin dan terjadi pembagian keuntungan dari lembaga 

pemasaran yang terlibat secara layak sesuai dengan jasa yang diberikan dalam proses 

pemasaran tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Gadang (PD. RPH) merupakan 

perusahaan daerah yang memberikan pelayanan di bidang pemotongan hewan khususnya 

kepada para jagal, juga kepada masyarakat umum (potongan hajad) dan sebagai tempat 

belajar bagi siswa dan mahasiswa yang ingin mempelajari cara pemotongan maupun kegiatan 

yang ada di PD. RPH Kota Malang. PD. RPH Gadang ini berlokasi di Jl. Kolonel Sugiyono 

No. 176 Kecamatan Sukun Kota Malang, memiliki batas wilayah sebagai berikut. 

Utara : Pom bensin 

Timur : Kandang istirahat 

Selatan : Pemukiman Tentara 

Barat : Pabrik kertas 

 Luas wilayah PD. RPH Gadang seluas ± 2500 m², terdiri atas mushola, parkir, pos 

satpam, kantin, kandang istirahat, ruang pengkulitan, ruang kotor, ruang pelayuan, ruang bagi 

daging, ruang pemisah, ruang karyawan, aula, laboratorium, ruang pemisah dan ruang kantor.   

PD. RPH Gadang berdiri pada ketimggian ± 850 m di  atas permukaan air laut. Suhu rata- 

rata 24,13 °C dan kelembaban udara 72 % serta curah hujan rata- rata 1.883 milimeter 

pertahun.   

 

4.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang diterapkan oleh PD. RPH Gadang Kota Malang terdapat 

pembagian kerja dalam menjalankankegiatan usaha. Pembagian kerja ini sering disebut 

departemensi fungsional yang berupa unit-unit. Kelebihan organisasi ini menurut Rahadian 

(2008) yaitu dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian individu, dapat mencapai skala 

ekonomis pada masing-masing bagian, serta sesuai untuk organisasi fungsional memudahkan 

pengendalian kinerja personil serta biaya dan mutu produk.  

 

4.3Profil Rumah Potong Hewan (RPH) Gadang Kota Malang 

Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Gadang (PD. RPH) merupakan 

perusahaan daerah yang memberikan pelayanan di bidang pemotongan hewan khususnya 

kepada para jagal, juga kepada masyarakat umum (potongan hajad) dan sebagai tempat 
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belajar bagi siswa dan mahasiswa yang ingin mempelajari cara pemotongan maupun kegiatan 

yang ada di PD. RPH Kota Malang. PD. RPH Gadang ini berlokasi di Jl. Kolonel Sugiyono 

No. 176 Kecamatan Sukun Kota Malang. 

Pelaksanaan pemotongan daging sapi dilakukan dengan pola ASUH dengan tujuan untuk 

menciptakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Untuk menciptakan daging yang 

berkualitas dan ASUH, maka pemotongan dilakukan dengan menganut tata cara dalam 

Syariat Islam dan diawasi oleh dokter hewan atau petugas keurmaster. Pengawasan dan 

pelaksanaan pemeriksaan dilakukan baik hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong, 

kemudian daging di cap atau stempel “Baik Kota Malang” dengan harapan daging layak 

untuk di konsumsi masyarakat. 

Rumah Potong Hewan ( RPH) Gadang memliki jumlah jagal sapi sebanyak 10 orang. 

Jagal sapi berperan sebagai produsen dalam pendistribusian daging sapi segar, artinya semua 

harga yang nantinya akan terpatok dari jagal daging sapi. Patokan harga yang diberikan 

kepada pengepul sampai dengan konsumen akhir meliputi  pertimbangan pengeluaran biaya 

produksi meliputi biaya membeli hewan ternak, biaya transportasi, biaya sewa kandang, 

biaya retribusi, biaya sewa kendaraan dan upah tenaga kerja. Biaya keseluruhan tersebut 

dihitung dalam jangka waktu 1 bulan atau satu periode dan pengeluaran biaya dihitung per kg 

daging sapi dengan hasil TC atau total cost, kemudian perhitungan penerimaan yang diterima 

jagal daging sapi atau yang disebut total revenue dengan rata-rata jumlah daging sapi segar 

yang di dapat dari jumlah keseluruan daging sapi yang dihasilkan setiap bulannya, dari hasil 

tersebut maka jagal mampu mematok harga daging sapi dengan harga jual Rp 91.000 per kg. 

Penerimaan jagal tidak hanya diperoleh dari penjualan daging sapi saja akan tetapi dari hasil 

penjualan non karkas. Karakteristik responden penelitian adalah sebagai berikut:   

 

4.4 Karakteristik Responden Penelitian  

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 10 jagal yang ada di PD. RPH Gadang, 

10 pedangang besar, 10 pedagang menengah dan 10 pedagang kecil yang ada di pasar Dinoyo 

dan pasar Belimbing. Metode pengambilan sampel responden yaitu dengan metode 

accidental sampling. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rozaini (2014) yang mengatakan 

bahwa sampel diambil atas dasar seandainya saja, tanpa direncanakan lebih dahulu.  Jumlah 

sampel yang dikehenadaki tidak berdasrkan pertimbangan yang dapat dipertanggung 

jawabkan, asal memenuhi keperluan saja. Kesimpulan yang diperoleh bersifat kasar dan 

sementara saja.Pengambilan data dari masing-masing sampel dijadikan sebagai data primer 
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untuk karakteristik responden mulai dari jagal sampai konsumen daging sapi meliputi usia 

responden, jenis kelamin responden, pendidikan terakhir responden dan lama usaha yang 

dijalankan oleh responden penelitian. Karakteristik responden penelitian akan dijelaskan 

dalam bentuk tabel karakteristik responden pada masing-masing profil jagal, pedagang besar 

dan pedagang kecil sebagai berikut. 

 

4. 4. 1. Responden Jagal atau Produsen 

Jagal yang ada di PD. RPH Gadang rata-rata memotong hewan ternak sebanyak 40-45 

ternak setiap bulannya. Jagal berperan sebagai produsen dalam pendistribusian daging sapi 

segar, artinya semua harga yang nantinya akan terpatok dari jagal. Karakteristik jagal 

menggambarkan tingkat kemampuan dari masing-masing jagal. Karakteristik jagal dapat 

diperoleh dengan melihat latar belakang jagal tersebut, hal yang perlu diamati meliputi usia, 

tingkat pendidikan akhir, jenis kelamin dan lama usaha. 

 

4. 4. 1. 1. Karakterisitik Responden Jagal Berdasarkan Usia 

Responden jagal yang ada di PD. RPH Gadang Kabupaten Malang sebagian besar 

berusia berkisar antara 30-39 tahun sebanyak 2 orang atau 20 %, responden jagal berusia 

antara 40-49 sebanyak 5 orang atau 50 % dan responden jagal yang berusia 50-59 tahun 

sebanyak 3 orang atau 30%. 

Usia merupakan salah satu pendukung dalam ketangkasan melakukan usaha. Orang 

dapat dikatakan produktif dan tidak produktif lagi dalam pengembangan usaha yang 

dijalankan, selain itu usia juga menentukan kemampuan fisik dalam menjalankan usaha yang 

ditekuninya, terutama usaha dibidang pemasaran daging sapi segar yang cukup banyak 

melakukan kegiatan fisik, sehingga jagal harus mampu menanganinya walaupun tenaga kerja 

yang digunakan sudah cukup. Kotler (2002) menyatakan bahwa usia produktif tenaga kerja 

adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak 

ada permintaan kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang 

berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Mayoritas usia yang dimiliki oleh jagal 

adalah usia 40-49 tahun sebesar  50%, usia 40-49 termasuk umur yang produktif karena 

tingkat produktivitas seseorang dipengaruhi oleh tingkat umur yang dapat dilihat dan diamati 

dari beberapa segi antara lain lamban, kurang kreatif, sukar mengerti dan diarahkan, 

sedangkan umur dibawah 20 tahun merupakan umur yang belum produktif dan dapat 

dikategorikan sebagai usia sekolah. 
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4. 1. 2. Karakteristik Responden Jagal Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

Pendidikan seseorang merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam suatu usaha di 

bidang pemasaran daging sapi segar. Pendidikan yang semakin tinggi dimiliki oleh jagal, 

maka ketrampilan dan wawasan yang dimiliki di dunia pemasaran daging sapi segar akan 

semakin banyak sehingga muncul inovasi-inovasi baru yang dapat memberikan 

perkembangan dan kemajuan usaha yang sedang dijalankannya. Orang yang memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah cenderung akan menggunakan pengalaman sebagai ketrampilan 

usahanya dan orang orang tersebut tidak mudah menerima inovasi baru yang diberikan 

penyuluhan dari dinas peternakan dikarenakan alasan pengalaman yang didapatkannya lebih 

bermakna dibandingkan inovasi baru yang diberikan penyuluh pada jagal. Tingkat 

pendidikan responden diukur melaui tingkat pendidikan formal yang pernah dilaluinya. Jagal 

sebagian besar tamatan SMA sebanyak 5 orang atau 50%. Persentase responden jagal lainnya 

antara lain tamatan  SD yaitu sebanyak 2 orang atau 20%, responden jagal tamatan SMP yaitu 

sebanyak 3 orang atau 30% dan jagal yang menjadi responden tidak ada yang melalui 

pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. 

Hasil penelitian menujukkan persentase paling banyak pada kategori ini adalah 

pendidikan SMP dan SMA hal ini disebabkan karena kurang adanya informasi dan biaya 

pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, terutama dalam hal 

pengambilan keputusan dan pengaturan manajemen dalam mengelola suatu usaha. 

Pendidikan dapat mempermudah dalam menerima atau mempertimbangkan suatu suatu 

inovasi yang dapat membantu mengembangkan usaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, 

sehingga jagal tidak mempunyai sifat yang tidak terlalu tradisional. 

 

4. 4. 1. 3. Karakteristik Responden Jagal Berdasarkan Lama Usaha 

Pengalaman responden berdasarkanlama usaha di bidang pemasaran daging sapi segar di 

PD. RPH Gadang. Karakteristik responden jagal berdasarkan lama usaha yaitu berkisar antara 

1 hingga 30 tahun. Sebagian besar responden jagal belum banyak berpengalaman yaitu 

berkisar antara 1-10 tahun sebanyak 6 orang atau 60 %. Responden  lainnya jagal memiliki 

pengalaman berkisar antara 11-20 tahun sebanyak 3 orang atau 30 %, responden jagal yang 

memiliki pengalaman berkisar antara 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 10 % dan belum ada 

jagal yang memiliki pengalaman menjagal lebih dari 30 tahun. Persentase paling banyak pada 

kategori ini adalah lama usaha 1-10 tahun, hal ini dikarenakan modal dan pengetahuan dalam 

menjagal masih sedikit). Lama usaha jagal menghasilkan pengalaman yang diterima jagal 
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selama menjalankan usaha pemasaran daging sapi segar. Pengalaman tersebut menentukan 

keberhasilan dari bidang usaha pemasaran daging sapi segar yang ditekuninya, sebab dari 

pengalaman yang didapatkan seorang jagal mampu mengukur kemampuan kerja dan 

produktifitas yang dihasilkan dari usaha pemasaran daging sapi yang dijalaninya, selain itu 

pengalaman juga dapat membuat jagal menjadi terampil dan mandiri dalam mengembangkan 

usaha pemasaran saging sapi segarnya, semakin lama pengalaman menjagal cenderung 

semakin memudahkan jagal dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan teknis 

pelaksanaan usaha pemasaran daging sapi segar yang dilakukannya, hal itu disebabkan 

karena pengalaman dijadikan suatu pedoman dan penyesuaian terhadap suatu permasalahan 

yang terkadang dihadapi oleh jagal dimasa yang akan datang, namun banyak para jagal yang 

memiliki pengetahuan serta ketrampilan di dalam mengelola usaha pemasaran daging sapi 

segar berasal dari orang tua atau melalui pelatihan oleh dinas terkait dan koperasi.  

 

4. 4. 1. 4. Karakteristik Responden jagal Berdasarkan Jenis Kelamin 

Faktor jenis kelamin menentukan seseorang dalam memilih suatu usaha yang 

dijalankannya, dimana usaha yang dijalankannya melakukan aktifitas-aktifitas yang 

berpengaruh terhadap fisik jagal. Jagal yang terdapat di PD.RPH Gadang Kota Malang 

mayoritas jagal adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10 orang atau 100. 

Persentase 0% muncul dari perempuan adalah minoritas dari perempuan yang tidak mau 

dan tidak mampu menjalankan bisnis pemasaran daging sapi. Faktor yang muncul apabila 

seorang perempuan tidak mau menjalankan bisnis pemasaran daging sapi segar kemungkinan 

karena pemasaran daging sapi segar membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak 

sedangkan perempuan belum tentu mampu menjalankannya, jadi mayoritas peran pelaku 

jagal adalah berasal dari kaum laki-laki. 

 

4. 4. 2. Responden Pedagang Besar 

Peran pedagang besar daging sapi segar adalah sebagai perantara pemasaran dari pihak 

produsen hingga sampai ke tangan konsumen akhir melalui pedagang menengah dan 

pedagang kecil. Fungsi dari pemasaran fisik yang dilakukan oleh pedagang besar antara lain 

penampungan daging sapi segar dari produsen, untuk daging konsumsi daya simpan tidak 

boleh melebihi jangka waktu 2 minggu, kemudian pedagang besar melakukan pengangkutan 

daging sapi segar ke pedagang menengah atau konsumen akhir. Karakteristik jagal 

menggambarkan tingkat kemampuan dari masing-masing pedagang besar. Karakteristik 
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pedagang besar dapat diperoleh dengan melihat latar belakang pedagang besar tersebut. 

Karakteristik yang perlu diamati meliputi usia, tingkat pendidikan akhir, lama usaha dan jenis 

kelamin. 

 

4. 4. 2. 1. Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Usia 

Responden pedagang besar di pasar Dinoyo Kabupaten Malang sebagian besar berusia 

antara 21-30 tahun sebanyak 3 orang atau 30% dan umur 31-40 tahun sebanyak 7 orang atau 

70% dan yang berusia. 

Persentase paling banyak pada kategori ini usia pedagang besar 31-40 atau 70%, dimana 

pada usia tersebut seseorang merupakan usia produktif dalam melakukan pekerjaan dan 

memiliki cukup banyak pengalaman dalam penditribusiannya, dengan usia yang produktif 

akan memberikan manfaat pada lingkungan pekerjaan, dimana tenaga kerja produktif dari 

luar akan terminimalisir, sehingga biaya yang digunakan untuk upah tenaga kerja juga akan 

terminimalisir. Kotler (2002) menyatakan bahwa usia produktif tenaga kerja adalah seluruh 

jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan 

kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 

tahun sampai dengan 64 tahun. Umur produktif merupakan tingkatan umur dimana seseorang 

akan mampu mengahasilkan produk maupun jasa atau dengan kata lain umur produktif 

merupakan umur dimana seseorang akan mampu bekerja dengan baik. Produktifitas 

seseorang dipengaruhi oleh tingkat umur yang dapat dilihat dan diamati dari beberapa segi 

antara lain lamban, kurang kreatif, sukar dimengerti serta diarahkan dan sebagainya. Efisiensi 

kerja biasanya dari golongan yang nonproduktif yang lebih sukar mengerjakan sesuatu secara 

maksimal. Umur antara 20-59 tahun merupakan umur yang produktif, sedangkan umur 

dibawah 20 tahun merupakan umur yang belum produktif dan dapat dikategorikan sebagai 

usia sekolah 

.  

4. 4. 2. 2. Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Akhir 

Tingkat pendidikan akhir menentukan keberhasilan dalam pemasaran daging sapi segar, 

dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka orang tersebut akan memiliki ketrampilan 

dan wawasan yang tinggi, sehingga orang tersebut akan terampil dalam memasarkan daging 

sapi segar yang akan dijualnya. Responden pedagang besar di Pasar Dinoyo Kabupaten 
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Malang sebagian besar tamatan SMA yaitu sebanyak 6 orang atau 60%, tamatan SMP 

sebanyak 4 orang atau 40% sedangkan untuk tamatan SD tidak ada. 

 

 Persentase paling banyak pada kategori ini adalah tingkat pendidikan akhir 60% karena 

pedagang besar dengan tingkatan pendidikan lebih tinggi mampu menciptakan hal-hal baru 

yang dapat memudahkannya dalam memasarkan daging sapi segar, sehingga kerusakan 

daging akibat daya simpan yang cukup lama karena pedagang yang kurang terampil tidak 

akan terjadi. 

 

4. 4. 2. 3. Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Lama Usaha 

Pengalaman merupakan salah satu hasil yang diterima oleh pedagang besar yang 

didapatkan dari jangka waktunya dalam membuka usaha, dari pengalaman tersebut pedagang 

akan mengevaluasi kinerja dan produktifitas sehingga pedagang mewaspadai terjadinya 

kegagalan dalam menjalankan usahanya. Pengalaman kerja seseorang dapat dilihat dari 

lamanya seseorang tersebut menggeluti usaha atau pekerjaan tersebut. Responden pedagang 

besar yang memiliki pengalaman usaha berkisar antara 1-10  tahun sebanyak 10 orang atau 

100%. 

Pengalaman usaha menjadikan tolak ukur pedagang dalam melakukan kegiatan 

pemasaran berdasarkan pengalaman yang didapatkan agar kinerja dari pemasaran menjadi 

lebih baik dari hasil yang sebelumnya, selain faktor pendidikan yang dapat berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas dan kemampuan kerja seseorang. Faktor pengalaman kerja 

juga merupakan salah satu indikator yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

menjalankan pekerjaan. Pengalaman kerja seseorang dapat dilihat dari lamanya seseorang 

tersebut menggeluti usaha atau pekerjaan tersebut. 

 

4. 4. 2. 4. Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin seseorang mempengaruhi kualitas kerja di bidang usaha yang 

dijalankannya. Pedagang besar menjalankan fungsi pemasaran fisik salah satunya adalah 

pengangkutan yang tidak menutup kemungkinan bahwa pedagang besar dengan jenis kelamin 

perempuan akan membutuhkan tenaga kerja laki-laki, sehingga membutuhkan biaya lagi 

untuk memberikan upah tenaga kerja yang dibutuhkan terutama laki-laki. Responden 

pedagang besar berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10 orang atau 100%. 
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Jenis kelamin seseorang menentukan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, namun antara 

laki-laki dan perempuan memilih suatu pekerjaan berdasarkan apa yang menjadi 

kebutuhannya pada saat itu. Perempuan yang berkecimpung di dunia perdagangan terutama 

daging sapi segar menjadikan suatu tantangan untuk melakukan pekerjaan secara fisik dan 

langsung turun tangan, namun hal ini hanya menjadi minoritas saja, sebab perempuan lebih 

banyak menggunakan tenaga kerja laki-laki untuk melakukan kegiatan secara fisik. 

 

4. 4. 3. Responden Pedagang Menengah 

Peran dari pedagang menengah atau yang dikenal dengan sebutan pedagang menengah 

adalah sebagai perantara penjualan dari pedagang besar kepada pedagang kecil maupun 

konsumen akhir. Karakteristik jagal menggambarkan tingkat kemampuan dari masing-masing 

pedagang menengah. Karakteristik pedagang menengah dapat diperoleh dengan melihat latar 

belakang pedagang menengah tersebut. Karakteristik yang perlu diamati meliputi usia, 

tingkat pendidikan akhir, lama usaha dan jenis kelamin. 

 

4. 4. 3. 1. Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Usia 

Responden pedagang menengah di Pasar Dinoyo sebagian besar berusia antara 41-50 

tahun sebanyak 5 orang atau 50%. Responden pedagang menengah berusia antara 31-40 

sebanyak 3 orang atau 30% dan responden pedagang menengah yang berusia 21-30 sebanyak 

2 orang atau 20%. 

Persentase paling banyak pada kategori ini usia pedagang besar 41-50 atau 50, dimana 

pada usia tersebut seseorang merupakan usia produktif dalam melakukan pekerjaan dan 

memiliki cukup banyak pengalaman dalam penditribusiannya. Kotler (2002) menyatakan 

bahwa usia produktif tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 

bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja, mereka yang dikelompokkan 

sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Usia 

yang produktif akan memberikan manfaat pada lingkungan pekerjaan, dimana tenaga kerja 

produktif dari luar akan terminimalisir, sehingga biaya yang digunakan untuk upah tenaga 

kerja juga akan terminimalisir. Umur produktif merupakan tingkatan umur dimana seseorang 

akan mampu mengahasilkan produk maupun jasa atau dengan kata lain umur produktif 

merupakan umur dimana seseorang akan mampu bekerja dengan baik. Pekerjaan sebagai 

pedagang menengah merupakan tugas yang cukup berat untuk dilakukan, sebab pedagang 

menengah harus menjalani aktifitas-aktifitas yang berhubungan langsung dengan fisik yaitu 
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melakukan pengangkutan barang kepada pedagang kecil maupun konsumen akhir, sehingga 

membutuhkan tenaga kerja yang cukup kuat dalam melakukan kegiatan itu. Pedagang 

menengah dibutuhkan tenaga kerja produktif sehingga dapat terminimalisir penyerapan 

tenaga kerja yang dapat meningkatkan pengeluaran biaya untuk memberikan upah tenaga 

kerja. Proses pemasaran daging sapi segar upah yang dikeluarkan sudah cukup banyak, hal 

ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran biaya produksi. Umur antara 20-59 tahun 

merupakan umur yang produktif, sedangkan umur dibawah 20 tahun merupakan umur yang 

belum produktif dan dapat dikategorikan sebagai usia sekolah. 

 

4.4.3.2 Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Akhir 

Responden pedagang menengah tamatan SD yaitu sebanyak 3 orang atau 40%, 

tamatan SMP sebanyak 1 orang atau 10%, tamatan SMA sebanyak 5 orang atau 50% dan 

pedagang menengah yang melalui pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sebanyak 1 

orang atau 10%. 

Proses pemasaran daging sapi segar pedagang menengah harus memiliki ketrampilan dan 

wawasan yang tinggi, dikarenakan munculnya persaingan-persaingan di dunia marketing 

yang nantinya akan berdampak pada pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh 

pedagang menengah, oleh karena itu perlu ada inovasi baru yang diterapkan oleh pedagang 

menengah untuk tetap hidup dalam persaingan pasar. Persentase paling banyak pada kategori 

ini adalah tingkat pendidikan akhir SMA hal ini disebabkan pedagang menengah 

menganggap SMA merupakan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Pendidikan dianggap 

sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan 

dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi. 

 

4. 4. 3. 3. Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Lama Usaha 

Responden pedagang menengah yang memliki pengalaman usaha berkisar antara 

1-10 tahun sebanyak 9 orang atau 90%, responden pengalaman usaha berkisar antara 11-20 

sebanyak 1 orang atau 10%. 

Persentase paling banyak pada kategori ini adalah lama usaha 1-10 tahun atau 90% 

karena adanya pengalaman usaha menjadikan tolak ukur pedagang dalam melakukan 

kegiatan pemasaran berdasarkan pengalaman yang didapatkan agar kinerja dari pemasaran 

menjadi lebih baik dari hasil yang sebelumnya. Lama usaha menentukan pengalaman yang 
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didapatkan oleh pedagang menengah, semakin lama usaha yang dijalankan oleh pedagang 

menengah maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan oleh pedagang menengah 

selama menjalani usahanya. Pengalaman yang banyak maka menjadikan pedagang menengah 

selalu melakukan evaluasi dari hasil pemasaran yang dilakukannya, agar kejadian yang 

membuat kerugian pedagang menengah dapat diminimalisir. 

 

4. 4. 3. 4. Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin seseorang menetukan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, namun antara 

laki-laki dan perempuan memilih suatu pekerjaan berdasarkan apa yang menjadi 

kebutuhannya pada saat itu dan seorang perempuan yang berkecimpung di dunia 

perdagangan terutama pemasaran daging sapi segar, menjadikan suatu tantangan untuk 

melakukan pekerjaan secara fisik dan langsung turun tangan. Responden pedagang menengah 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang atau 80% dan berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 2 orang atau 20%. 

  Persentase paling banyak pada kategori ini adalah pedagang menengah laki-laki 

sebanyak 8 orang atau 80% dikarenakan pekerjaan ini dilakukan secara langsung dan untuk 

mengurangi penyerapan tenaga kerja hal tersebut dilakukan untuk efisiensi biaya produksi. 

 

4. 4. 4. Responden Pedagang Kecil 

Peran dari pedagang kecil adalah sebagai perantara antara jagal dengan konsumen akhir 

yang bersinggungan secara langsung, sebab di pedagang kecil ini menerima pasokan grosir 

maupun eceran. Pedagang kecil mendapat daging sapi segar dari pedagang menengah yang 

akhirnya langsung dijual pada konsumen akhir. Karakteristik pedagang kecil menggambarkan 

tingkat kemampuan dari masing-masing pedagang kecil. Karakteristik pedagang kecil dapat 

diperoleh dengan melihat latar belakang pedagang kecil tersebut. Karakteristik yang perlu 

diamati meliputi usia, tingkat pendidikan akhir, lama usaha dan jenis kelamin. 

 

4. 4. 4. 1. Karakteristik Responden Pedagang Kecil Berdasarkan Usia 

Responden pedagang kecil/pengecer yang membeli daging sapi segar pada pedagang 

menengah sebagian besar berusia 31 - 40 tahun sebanyak 8 orang atau 80%, yang berusia 41-

50 tahun yaitu masing-masing sebanyak 1 orang atau 10 % sedangkan yang berusia 51-60 

sebanyak 1 orang atau 10%. 
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Persentase paling banyak pada kategori ini usia pedagang besar 31 - 40 atau 80% dimana 

pada usia tersebut seseorang merupakan usia produktif dalam melakukan pekerjaan dan 

memiliki cukup banyak pengalaman dalam penditribusiannya. Kotler (2002) menyatakan 

bahwa usia produktif tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 

bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja, mereka yang dikelompokkan 

sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Usia 

yang produktif akan memberikan manfaat pada lingkungan pekerjaan, sehingga biaya yang 

digunakan untuk upah tenaga kerja juga akan terminimalisir Usia seseorang menentukan 

keberhasilan dalam menjalankan usaha perdagangan, namun faktor ini hanya relatif kecil. 

Dunia perdagangan memerlukan ketrampilan yang baik dalam menghitung dan mengatur 

strategi dalam menjual barang dagangannya. Kriteria usia dalam dunia perdagangan 

memerlukan usia yang produktif dalam menjadikan usahanya semakin berangsur membaik, 

sebab usia produktif seseorang telah memiliki banyak pengalaman dan ketrampilan yang 

diperoleh dari lama waktu menjalankan usahanya. 

 

4.4.4.2. Karakteristik Responden Pedagang Kecil Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Akhir  

Responden pedagang kecil/pengecer sebagian besar tamatan SMA yaitu sebanyak 5 

orang atau 50%, tamatan SMP sebanyak 3 orang atau 30% dan tamatan SD sebanyak 2 orang 

atau 20%. Persentase paling banyak pada kategori ini dengan pendidikan tingkat akhir SMA 

sebanyak 5 atau 50% hal ini disebabkan pedagang kecil/pengecer menganggap SMA 

merupakan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pendidikan dianggap mampu 

untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi. Pendidikan akhir menentukan 

keberhasilan dalam pemasaran daging sapi segar, dimana semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka orang tersebut akan memiliki ketrampilan dan wawasan yang tinggi, 

sehingga orang tersebut akan terampil dalam memasarkan daging sapi segar yang akan 

dijualnya. Pedagang kecil/pengecer yang demikian akan menciptakan hal-hal baru yang dapat 

memudahkan dalam memasarkan daging sapi segar, sehingga kerusakan daging akibat daya 

simpan yang cukup lama karena pedagang yang kurang terampil tidak akan terjadi. 

Pendidikan dianggap mampu untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas kerana 

pendidikann dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja bermutu tinggi. 
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4.4.4.3. Karakteristik Responden Pedagang Kecil Berdasarkan Lama Usaha  

Responden pedagang kecil/pengecer sebagian besar pengalaman usaha berkisar antara 1-

10 tahun sebanyak 7 orang atau 70% dan responden pedagang kecil/pengecer memiliki 

pengalaman usaha berkisar antara 11-20 tahun sebanyak 3 orang atau 30%. 

Persentase paling banyak pada kategori ini adalah lama usaha 1-10 tahun sebanyak 7 

orang atau 70%  karena pedagang kecil/pengecer tersebut masih baru menjadikan pedagang 

sebagai pekerjaan yang ditekuninya, adanya pengalaman usaha menjadikan tolak ukur 

pedagang dalam melakukan kegiatan pemasaran berdasarkan pengalaman yang didapatkan 

agar kinerja dari pemasaran menjadi lebih baik dari hasil yang sebelumnya. Pengalaman kerja 

seseorang dapat dilihat dari lamanya seseorang tersebut menggeluti usaha atau pekerjaan 

tersebut. Umumnya mereka memiliki pengalaman banyak (Nitisemito dan Burhan, 2004). 

Lama usaha menentukan pengalaman yang didapatkan oleh pedagang kecil/pengecer, 

semakin lama usaha yang dijalankan oleh pedagang kecil/pengecer maka semakin banyak 

pengalaman yang didapatkan oleh pedagang kecil/pengecer selama menjalani usahanya. 

 

4. 4. 4. 4 Karakteristik Responden Pedagang Kecil Berdasarkan Jenis Kelamin 

Responden pedagang kecil/pengecer berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang atau 

20% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang atau 80%. 

 Persentase jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pada pedagang kecil 

cenderung lebih besar pedagang kecil/pengecer perempuan  sebanyak 8 orang atau 80% 

sebab pada pedagang kecil ini seseorang tidak hanya melakukan penjualan dan pembelian 

hanya pada daging sapi segar saja, namun juga menjual berbagai macam kebutuhan pokok, 

sehingga pedagang kecil/pengecer yang berjenis kelamin perempuan juga memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan seputar harga-harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu 

munculnya kaum perempuan pada pedagang kecil/pengecer ini juga sama-sama memenuhi 

kebutuhan pokok yang juga termasuk penjualan daging sapi segar. 

 

4. 5. Analisis Lembaga Pemasaran 

Lembaga pemasaran sebagai badan usaha atau individu yang menyelenggarakan 

pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen kepada konsumen akhir serta 

mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lain. Tugas lembaga pemasaran ini 

adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen 

semaksimal mungkin. Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran ini 
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berupa margin pemasaran (Sudiyono, 2001). Lembaga pemasaran merupakan pelaku yang 

menjalankan fungsi pemasaran yang terkait pemasaran daging sapi segar sebagaimana pelaku 

tersebut memiliki peran antara lain: 

 

4. 5. 1. Jagal (Produsen) 

Produsen atau jagal ini yang menyediakan daging sapi segar. jagal dalam lembaga 

pemasaran mempunya fungsi sebagai produsen yang memproduksi barang berupa daging sapi 

segar yang dijual kepada konsumen, namun selama proses penjualan atau pemasaran 

berlangsung, produsen membutuhkan peranan lembaga-lembaga lain dalam memasarkan 

daging sapi segar agar sampai ke tangan konsumen akhir. Lembaga pemasaran yang terlalu 

panjang yang ikut dalam proses pemasaran saging sapi segar secara otomatis biaya 

pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga akan bertambah.  

 

4. 5. 2 Pedagang Besar 

Pedagang besar adalah pedagang perantara yang membeli daging sapi segar dari jagal 

dengan jumlah besar, telah melakukan fungsi pemasaran dan menjual daging sapi segar 

tersebut kepada pedagang kecil. Pedagang besar dalam lembaga pemasaran mempunyai peran 

sebagai pengepul sekaligus sebagai perantara penyalur dari produsen ke konsumen akhir. 

Pemasaran yang dilakukan oleh pedagang besar dilakukan dengan penjualan daging sapi 

segar per kg. Sistem yang dilakukan oleh pedagang besar dalam proses pemasarannya adalah 

dengan cara mendekatkan barang yang dikirim dari produsen kepada konsumen akhir. 

Keberadaan pedagang besar sangat membantu produsen dalam menyalurkan barang kepada 

konsumen akhir, namun pada proses penyaluran barang ini terdapat keunggulan dan 

kekurangan yang didapat karena adanya pedagang besar adalah nilai margin pemasaran yang 

menjadi tinggi.  

 

4. 5. 3 Pedagang Menengah 

Pedagang menengah adalah pedagang perantara yang membeli daging sapi segar dari 

pedagang besar. Pedagang menengah mempunyai peran sebagai penyalur dari pedagang 

besar ke pedagang kecil bahkan juga konsumen akhir. Pemasaran yang dilakukan oleh 

pedagang menengah ke pedagang kecil adalah dalam bentuk satuan kg, adannya pedagang 

menengah juga memudahkan produsen dalam menyalurkan barang sampai ke tangan 

konsumen akhir. Pedagang perantara yang panjang dari produsen menuju konsumen akhir, 
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nilai margin pemasaran terus bertambah. Pedagang menengah mengalami kerugian apabila 

daging yang disimpan terlalu lama, sebab banyaknya lembaga yang menyalurkan barang 

kepada pedagang menengah sehingga daging banyak yang mengalami kerusakan.  

 

4. 5. 4 Pedagang Kecil/Pengecer 

Pedagang kecil/pengecer adalah pedagang perantara yang membeli daging sapi segar dari 

pedagang menengah, telah melakukan fungsi pemasaran dan menjualdaging sapi segar 

tersebut kepada konsumen akhir. Pedagang kecil/pengecer menjual daging sapi dalam bentuk 

eceran, namun tidak sedikit pedagang kecil/pengecer yang melayani pembelian daging dalam 

jumlah banyak yang dihitung setiap kilogram. Hambatan yang sering diterima oleh pedagang 

kecil/pengecer adalah daging yang diterima dari lembaga lain sudah tersimpan terlalu lama, 

sehingga daging banyak yang mengalami kerusakan. 

 

4.  6. Analisis Fungsi Pemasaran 

Fungsi pemasaran terbentuk sejalan dengan peranan dari lembaga pemasaran yang 

terkait. Rasyaf (2000) menjelaskan bahwa pemasaran daging sapi mempunyai beberapa 

peranan yaitu peran tempat, peran waktu, peran bentuk dan peran harga pemasaran. Fungsi 

pertukaran meliputi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh semua lembaga yang 

terlibat dalam pemasaran daging sapi segar. Fungsi penjualan dilakukan oleh produsen, 

pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang pedagang kecil/pengecer, sedangkan 

fungsi pembelian dilakukan oleh pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang 

kecil/pengecer. Fungsi pengadaan fisik meliputi pengangkutan dan penyimpanan. 

Pengangkutan dilakukan oleh pedagang menengah dan pedagang kecil/pengecer. Fungsi 

fasilitas ada empat yaitu: permodalan/biaya, penanggulangan resiko, grading serta informasi 

pasar. Pembiayaan dilakukan oleh pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang 

kecil/pengecer. Pembiayaan dilakukan oleh pedagang besar, pedagang menengah dan 

pedagang kecil/pengecer. Pembiayaan yang dikeluarkan adalah adalah biaya dalam 

pembelian daging sapi segar dan biaya yang dikeluarkan dala proses pemasaran (transportasi, 

tenaga kerja dll). Resiko yang ditanggung oleh pedagang adalah resiko kerusakan daging.  

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran daging sapi segar di PD. RPH Gadang 

Kota Malang melakukan beberapa fungsi pemasaran. 
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4. 6. 1. Pelaksanaan Fungsi Pemasaran Jagal 

Jagal sapi pada umumnya menjual daging kepada pedagang besar (pengepul) dengan 

cara pedagang besar datang ke lokasi produksi untuk membeli daging dengan harga Rp. 

91.000,-/kg, namun ada juga dengan cara mengirim ke tempat pedagang besar (pengepul). 

Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh jagal adalah pengiriman daging sapi segar sampai 

pedagang besar mengambil jumlah daging yang diinginkan, untuk transportasi hanya 

minoritas saja jagal yang mengantarkan daging sapi segar ke pedagang besar (pengepul), 

mayoritas pedagang besar (pengepul) sendiri yang mengambil saging sapi segar ke lokasi 

produsen. Fungsi pemasaran dengan fasilitas terdiri dari informasi pasar yang artinya jagal 

harus mengetahui informasi mengenai naik turunnya harga daging sapi segar yang ada di 

pasaran, kemudian produsen juga menanggung resiko kerusakan daging yang terjadi karena 

daya simpan yang terlalu lama atau masalah lain yang dapat menyebabkan daging menjadi 

rusak. 

 

4. 6. 2. Pelaksanaan Fungsi Pemasaran Pedagang Besar 

Pedagang besar atau yang dikenal dengan pengepul memiliki fungsi pemasaran antara 

lain fungsi pertukaran yang mencakup pembelian dan penjulan. Pembelian daging sapi segar 

dilakukan pengepul langsung kepada produsen dengan jumlah rata-rata pengambilan per 

bulan 1359 kg dengan harga pembelian Rp. 91.000,-/kg selain pembelian fungsi pertukaran 

pengepul adalah penjualan. Penjualan dilakukan kepada pedagang menengah dengan harga 

Rp. 97.800,-/kg dengan jumlah pengiriman kepada pedagang menengah rata-rata setiap bulan 

669 kg. Fungsi pemasaran berupa fisik yang dilakukan oleh pengepul adalah transportasi, 

artinya pengepul melakukan pengiriman daging kepada pedagang menengah dengan alasan 

tertentu untuk mendapatkan biaya tambahan pada saat proses pemasaran daging sapi segar. 

Fungsi pemasaran berupa fasilitas adalah penanggungan resiko atas kerusakan daging sapi 

dihitung dari jangka waktu setelah pengiriman, namun untuk penanggungan resiko ini antara 

pengepul dengan pedagang menengah harus memiliki sebuah perjanjian sebelum 

melaksanakan kegiatan pemasaran, selanjutnya adalah informasi pasar yang artinya pengepul 

harus mengetahui minimal naik turunnya harga daging sapi segar yang berlaku pada saat itu. 

Cara pembayaran oleh pedagang besar (pengepul) kepada jagal ada dua cara yaitu secara 

tunai dan kredit. 
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4. 6. 3. Pelaksanaan Fungsi Pemasaran Pedagang Menengah 

Pedagang menengah memiliki fungsi pemasaran antara fungsi pertukaran yang 

mencakup pembelian dan penjualan. Pembelian daging sapi segar dilakukan pedagang 

menengah langsung dari pedagang besar/pengepul dengan jumlah rata-rata pengambilan per 

bulan dengan jumlah 669 kg dengan harga pembelian Rp. 97.800,-/kg, selain pembelian 

fungsi pertukaran pedagang menengah adalah melakukan kegiatan rutin penjualan dagig sapi 

segar. Penjualan dilakukan kepada pedagang kecil dengan harga Rp. 104.300,-/kg dengan 

jumlah pengiriman kepada pedagang kecil rata-rata setiap bulan dengan jumlah 267 kg. 

Fungsi pemasaran berupa fisik yang dilakukan oleh pedagang menengah adalah transportasi, 

artinya pedagang menengah melakukan pengiriman daging sapi kepada pedagang kecil 

dengan alasan tertentu untuk mendapatkan biaya tambahan pada saat proses pemasaran 

daging sapi segar. Pemilihan daging sapi tidak dilakukan oleh pedagang menengah, sebab 

sasaran yang dituju adalah pedagang kecil, sedangkan pedagang kecil nantinya akan menjual 

daging sapi dalam bentuk eceran. Fungsi pemasaran berupa fasilitas penangggungan resiko 

ini antara pedagang menengah dengan pedagang kecil/pengecer harus memiliki sebuah 

perjanjian sebelum melaksanakan kegiatan pemasaran, selanjutnya adalah informasi pasar 

yang artinya pengepul harus mengetahui minimal naik turunnya harga daging sapi yang 

berlaku pada saat itu.   

 

4. 6. 4. Pelaksanaan Fungsi Pemasaran Pedagang Kecil 

Pedagang kecil memiliki fungsi pemasaran antara lain fungsi pertukaran yang mencakup 

pembelian dan penjualan. Pembelian daging sapi segar dilakukan pedagang kecil langsung 

dari pedagang menengah dengan jumlah rata-rata 267 kg dengan harga pembelian Rp. 

104.300,-/kg selain pembelian, fungsi pertukaran pedagang kecil adalah melakukan kegiatan 

sampingan, namun rutin penjualan daging sapi segar. Pekerjaan sebagai  pedagang kecil 

dikatakan penjualan sampingan, dikarenakan pada pedagang kecil mayoritas menjual daging 

sapi segar dengan kebutuhan pokok yang lainnya, sehingga pendapatan yang diterima tidak 

hanya berasal dari keuntungan penjualan daging sapi. Penjualan dilakukan kepada konsumen 

akhir dengan harag Rp. 111.900,-/kg. Seleksi daging tidak dilakukan oleh pedagang kecil, 

sebab sasaran yang dituju adalah konsumen akhir. Fungsi pemasaran berupa fasilitas 

penangggungan resiko, apabila konsumen akhir membeli dalam jumlah banyak dan terjadi 

kerusakan daging ini antara pedagang menengah dengan pedagang kecil harus memiliki 

sebuah perjanjian sebelum melaksanakan kegiatan pemasaran, selanjutnya adalah informasi 
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pasar yang artinya pengepul harus mengetahui minimal naik turunnya harga daging sapi yang 

berlaku pada saat itu. 

 

4.7 Penerimaan Pemasaran 

 Proses produksi yang dilakukan oleh seorang produsen akan menghasilkan sejumlah 

barang, atau produk. Produk inilah yang merupakan jumlah barang yang akan dijual dan 

hasilnya merupakan jumlah penerimaan bagi seorang produsen. Jadi pengertian penerimaan 

adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan.. 

Penerimaan yaitu hasil yang di peroleh  memproduksi suatu barang, ada dua hal yang 

menjadi fokus utama dari seorang pengusaha dalam rangka mendapatkan keuntungan yang 

maksimum, yaitu ongkos (cost) dan penerimaan (Revenue). Ongkos sebagaimana telah 

dijelaskan diatas, maka yang dimaksud dengan penerimaan adalah jumlah uang yang 

diperoleh dari penjualan sejumlah output atau dengan kata lain merupakan segala pendapatan 

yang diperoleh oleh perusahaan hasil dari penjualan hasil produksinya. Hasil total 

penerimaan dapat diperoleh dengan mengalikan jumlah satuan barang yang dijual dengan 

harga barang yang bersangkutan (Winardi, 1992). 

Penerimaan penjualan daging sapi segar di peroleh dari penjualan karkas dan non karkas. 

Faktor yang mempengaruhi penerimaan yaitu jumlah produksi yang besar sehingga 

penerimaan yang didapatkan juga tinggi. Soeharjo dan Patong (1973) mengatakan bahwa 

pendapatan yang besar bukanlah sebagai petunjuk bahwa usahatani efisien. Suatu usaha tani 

dikatakan layak apabila memiliki tingkat efisiensi penerimaan yang diperoleh atas setiap 

biaya yang dikeluarkan hingga mencapai perbandingan tertentu.  Penerimaan jagal, pedagang 

besar, pedagang menengah, pedagang kecil bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Penerimaan jagal, pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil per bulan 

Nama Penerimaan (Rp) 

Jagal 1.064.044.490 

Pedagang besar 132.828.300 

Pedagang Menengah 69.723.000 

Pedagang kecil  29.784.000 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 
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4. 8. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses pemasaran 

berlangsung, mulai produk lepas dari tangan produsen hingga diterima konsumen akhir. 

Biaya pemasaran disetiap lembaga pemasaran berbeda tergantung pada macam kegiatannya, 

yaitu semakin banyak kegiatan yang dilakukan semakin besar pula biaya pemasaran harus 

dikeluarkan oleh para produsen yang menjual produk mereka sendiri, pedagang besar dan 

pedagang pengecer (Winardi, 1992). 

Soekartawi (1993) menyatakan bahwa besarnya biaya pemasaran berbeda satu dengan 

yang lain, hal ini disebabkan oleh : macam-macam komoditi, lokasi pemasaran, macam-

macam lembaga pemasaran dan efektifitas pemasaran yang dilakukan. Dengan kata lain, 

semakin banyak kegiatan pemasaran yang meningkatkan nilai suatu produk, maka biaya 

pemasaran yang harus dikeluarkan akan semakin besar.Biaya pemasaran jagal, pedagang 

besar, pedagang menengah, pedagang kecil bisa dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. Biaya pemasaran jagal, pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil per 

bulan 

Nama Biaya  (Rp) 

Jagal 793.187.750 

Pedagang besar 1.234.422 

Pedagang Menengah 8.398.220 

Pedagang kecil  228.500 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

4.9 Keuntungan Pemasaran 

Keuntungan merupakan suatu pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi  yang 

dapat dikonsumsikan dalam suatu periode tanpa mengurangi keutuhan dari modal yang 

dimiliki sebelumnya. Keuntungan yang didaptkan oleh jagal, pedagang besar, pedagang 

menengah dan pedagang kecil bisa dilihat pada Tabel 4, sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 4. Keuntungan pemasaran jagal, pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil 

per bulan 
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Nama Keuntungan  (Rp) 

Jagal 270.856.740 

Pedagang besar 131.593.878 

Pedagang Menengah 68.883.178 

Pedagang kecil  29.555.500 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

4.10. Analisis Saluran Pemasaran Daging Sapi Segar  

Analisis saluran pemasaran daging sapi segar di PD. RPH Gadang Kota Malang bisa 

dilihat pada Gambar berikut: 

 

Gambar 18. Saluran pemasaran daging sapi segar di PD. RPH Gadang 

 

Gambar 18 menunjukkan saluran pemasaran daging sapi segar di PD.RPH Gadang 

memiliki 3 rantai pemasaran. Saluran pemasaran pertama terdiri dari jagal (produsen), 

pedagang besar, pedagang menengah, pedagang kecil hingga konsumen akhir. Saluran 

pemasaran kedua terdiri dari jagal (produsen), pedagang besar, pedagang menengah hingga 

konsumen akhir. Saluran pemasaran ketiga terdiri dari jagal (produsen), pedagang besar 

hingga konsumen akhir. Saluran distribusi diperlukan oleh setiap perusahaan karena jagal 

menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk (form utility) bagi konsumen 



133 

 

setelah sampai ketangannya, sedangkan lembaga penyalur membentuk atau memberikan 

kegunaan waktu, tempat dan pemilikan dari produk itu. Kotler (2006) menjelaskan bahwa ada 

beberapa hal yang mendorong perusahaan membuat keputusan. Schiffman, Kanuk (2004, 

p.547) keputusan pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan 

pembelian, artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia beberapa 

alternatif pilihan. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran daging sapi segar di 

PD.RPH Gadang adalah pedagang besar (agen sebagai pengepul sekaligus sebagai perantara 

dari produsen ke konsumen akhir), pedagang menengah (sebagai penyalur dari pedagang 

besar ke pedagang kecil dan konsumen akhir) dan pedagang kecil (sebagai penyalur dari 

pedagang menengah ke konsumen akhir).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk harga jual daging sapi segar dari jagal 

seharga Rp. 91.000,-/kg per 23 juni 2014. Harga tersebut adalah harga yang dijual kepada 

pedagang besar dan pedagang besar menjual kembali dengan harga Rp. 97.800,-/kg kepada 

pedagang menengah. Pedagang menengah menjual kembali kembali daging sapi segar 

kepada pedagang kecil dengan harga Rp. 104.000,-/kg, sehingga harga daging sapi segar dari 

sampai ke tangan konsumen akhir dengan harga Rp. 110.000,-/kg. Pedagang besar 

melakukan pembelian daging sapi segar dari jagal dalam jumlah 1359 kg per bulan, 

sedangkan pedagang menengah membeli daging sapi dari pedagang besar dalam jumlah 669 

kg perbulan dan saluran terakhir untuk pedagang kecil membeli daging sapi sebanyak 267 

perbulan kg. Jumlah pembelian tersebut diakumulasikan dalam jangka waktu satu bulan. 

Pemasaran merupakan proses produksi yang dilakukan oleh suatu usaha yang dapat 

menentukan keberhasilan dalam usaha. Pemasaran yang dilakukan oleh jagal dengan 

menghampiri para pedagang besar dan ada juga yang mengambil langsung ke tempat jagal. 

Resiko yang diterima oleh jagal apabila menghampiri masing-masing pedagang besar adalah 

rusaknya daging pada saat pengangkutan menuju pedagang besar.  

 

4. 10. 1. Saluran Pemasaran Pola I 

Saluran pemasaran pola I adalah saluran pemasaran yang melibatkan keseluruhan 

lembaga mulai dari produsen hingga konsumen akhir, biasanya saluran pemasaran pola I ini 

sering disebut dengan saluran distribusi panjang:  

Jagal        Pedagang besar       Pedagang menengah      Pedagang kecil 

Konsumen akhir 



134 

 

Gambar 19. Saluran pemasaran pola I 

 

Kekurangan pada pola ini adalah semakin panjang saluran pemasaran maka margin 

pemasaran akan semakin besar, sebaliknya semakin pendek saluran distribusi maka margin 

pemasaran akan semakin kecil/berkurang. Kelebihan saluran pola ini produsen biasanya 

menggunakan saluran distribusi panjang karena produk yang dihasilkan agar dapat memenuhi 

permintaan pasar atau konsumen yang lebih luas dan penguasan pasar (seperti dapat dilihat 

pada Gambar 19). Produsen menjual daging kepada pedagang besar dengan harga Rp. 

91.000,-/kg dengan kapasitas daging rata-rata per bulan 1359 kg, kemudian dari harga 

tersebut dijual kembali oleh pedagang besar kepada pedagang menengah dengan harga Rp. 

97.800 ,-/kg dengan kapasitas rata-rata per bulannya 669 kg, lalu pedagang menengah dijual 

kembali kepada pedagang kecil dengan harga Rp. 104.000,- dengan kapasitas rata-rata 

pnerimaan tiap bulan dari pedagang menengah sebanyak 669 kg, selanjutnya pedagang kecil 

menjual daging sapi kepada konsumen akhir dengan harga Rp. 110.000,-/kg (seperti dapat 

dilihat pada Gambar 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Saluran distribusi pemasaran daging sapi segar pola I 

 

 

 

Jagal (produsen) 

Pedagang besar 
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Pedagang 
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Pedagang kecil 
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4. 10. 2. Saluran Pemasaran Pola II  

 Saluran pemasaran pola II merupakan saluran pemasaran saluran pemasaran yang 

melibatkan hampir keseluruhan lembaga mulai dari produsen hingga konsumen akhir, 

biasanya saluran pemasaran pola II ini sering disebut saluran distribusi sedang yang meliputi: 

 

 Jagal      Pedagang besar     Pedagang menengah        Konsumen akhir 

 

Gambar 21. Saluran pemasaran pola II 

 

Kekurangan pada pola ini masih banyak menggunakan fungsi lembaga pemasaran, 

sedangkan kelebihan biaya pemasaran yang dikeluarkan tidak terlalu besar (seperti dapat 

dilihat pada gambar 21). Produsen menjual daging kepada pedagang besar dengan harga Rp. 

91.000,-/kg dengan kapasitas daging rata-rata per bulan 1359 kg, kemudian dari harga 

tersebut dijual kembali oleh pedagang besar kepada pedagang menengah dengan harga Rp. 

97.800,-/kg dengan kapasitas rata-rata per bulannya adalah 669 kg, lalu oleh pedagang 

menengah kepada konsumen akhir dengan harga Rp. 104.300,-/kg. Margin pada saluran pola 

II ini adalah Rp. 13.300,-/kg. Margin pada saluran pola II ini melibatkan dua lembaga dalam 

pendistibusiannya antara lain pedagang besar dan pedagang menengah (seperti dapat dilihat 

pada Gambar 22).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Saluran distribusi pemasaran daging sapi segar pola II 
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4. 10. 3. Saluran Pemasaran Pola III  

Saluran pemasaran III merupakan saluran pemasaran yang melibatkan satu lembaga 

mulai dari produsen hingga konsumen akhir, biasanya saluran pemasaran pola III ini sering 

disebut dengan saluran distribusi pendek yang meliputi: 

Jagal      Pedagang besar    Konsumen akhir 

Gambar 23. Saluran pemasaran pola III 

 

Kekurangan pada pola ini adalah produk yang dihasilkan kurang dapat memenuhi 

permintaan pasar/konsumen yang lebih sedikit dan penguasaan pasar yang kecil, sedangkan 

kelebihan pada pola ini adalah margin pemasaran yang tidak besar (seperti dapat dilihat pada 

Gambar 23). Produsen menjual daging kepada pedagang besar dengan harga Rp. 91.000,-/kg 

dengan kapasitas daging rata-rata per bulan 1359 kg, kemudian dari harga tersebut dijual 

kepada konsumen akhir dengan harga Rp. 104.300,-/kg. Margin pada saluran pola III ini 

adalah Rp. 19.000,-/kg. Margin pada saluran pola III ini melibatkan satu lembaga saja dalam 

pendistribusiannya yaitu pedagang besar (seperti dapat dilihat pada Gambar 24). 
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Gambar 24. Saluran distribusi pemasaran daging sapi  pola III 

 

4. 11Margin Pemasaran  

Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayar konsumen akhir dengan 

harga yang diterima peternak(produsen). Wisaptiningsih, dkk (1991) menyatakan bahwa 

margin pemasaran merupakan harga dari semua jasa-jasa pemasaran yang diterima oleh 

81,32% 

87,39% 

100% 

Jagal (produsen) 

Pedagang besar 

Rp. 91.000,-/kg 

Rp. 97.800,-/kg 

Rp. 111.900,-/kg Konsumen akhir 
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perusahaan pemasaran didalam menyelenggarakan fungsi dan kegiatannya. Margin 

pemasaran ada tiga macam yaitu: 

1. Produsenpedagang besar pedagang menengah pedagang kecil konsumen.. 

2. Produsenpedagang besarpedagang menengah  konsumen. 

3. Produsen pedagang besar  konsumen. 

Margin pemasaran pada pola saluran distribusi panjang, sedang maupun pendek berbeda. 

Perbedaan ini disebabkan banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat, biaya pemasaran 

yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran dan tingkat keuntungan yang diharapkan 

(Mukson, Setyawan, Suryanto, 2005). 

 

4. 11 .1Margin Pemasaran Pola I 

Saluran pemasara pola I merupakan saluran yang paling panjang yaitu meliputi 

pembelian daging dari jagal oleh pedagang besar. Pedagang besar menjual kepada pedagang 

menengah. Pedagang menengah menjual lagi kepada pedagang kecil. Pedagang kecil menjual 

lagi kepada konsumen. Pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil 

mengeluarkan biaya pemasaran meliputi transportasi, biaya tenaga kerja dan biaya telepon. 

Analisis margin pemasaran, share harga ditingkat jagal/produsen dan share biaya dan 

keuntungan lembaga pemasaran daging sapi segar di PD. RPH Gadang pada saluran I dapat 

dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata Distribusi Margin, Share Harga, ShareBiaya, Share Keuntungan dan Ratio 

Keuntungan Biaya pada Saluran Pemasaran Pola 1. 

Lembaga pemasaran 

dan komponen 

margin 

Daging Sapi Segar 

Banyak 

Harga 

(Rp/kg) 

Margin 

(Rp) 

Margin 

(%) 

Share 

Harga 

(%) 

Share 

Keuntungan 

(K) (%) 

Share 

Biaya 

(B) 

(%) 

Ratio 

K/B 

Jagal Harga jual 91.000   81,32    

Pedagang besar 

 

      

Harga beli 91.000 6.800 74,72  84,98 15,01 5,66 

Biaya pemasaran 1.021       

Keuntungan 5.779       

Harga jual 97.800       

Pedagang 

Menengah 

 

      

Harga beli 97.800 6.500 63,39 

 

80,69 19,3 4,18 

Biaya pemasaran 1.255 

      Keuntungan 5.245 

      Harga jual 104.300 

      Pedagang kecil 

       Harga beli 104.300 7.600 72,86 

 

87,63 12,36 7,08 

Biaya pemasaran 940 

      Keuntungan 6.660 

      Harga jual 111.900             

Margin   20.900           

Sumber : Data yang Diolah (2014). 

 

Saluran pemasaran pola I dalam pemasaran daging sapi segar terdapat 3 lembaga 

pemasaran yang terlibat yaitu pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang 

kecil/pengecer  Daging yang disalurkan oleh pedagang besar kepada pedagang menengah dan 

pedagang pengecer kemudian dijual kepada konsumen masing-masing. Komponen biaya 

pemasaran dapat dilihat pada tabel 5. menjelaskan bahwa pada saluran pemasaran pola ke I 

harga jual produsen sebesar Rp. 91.000 per kilogram, harga jual pedagang besar Rp. 97.800,- 

per kilogram, harga jual pedagang menengah Rp. 104.300,- per kilogram dan harga jual 

pedagang kecil/pengecer Rp. 111.900,- perkilogram. Total margin sebesar Rp. 20.900,- 

(100%) dengan distribusi dari biaya pemasaran pada pedagang besar sebesar Rp. 1.021,-. 

Biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang menengah sebesar Rp. 1.255,- sedangkan biaya 

pemasaran yang dikeluarkan pedagang pengecer sebesar Rp. 940,-. Share harga yang 

diterima sebesar 81,32 % yang artinya yang  bahwa setiap Rp. 100,- harga yang diterima oleh 
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konsumen akhir, produsen memperoleh penerimaan sebesar Rp. 81,32 per kilogram, 

pemasaran hasil pertanian ditinjau dari bagian harga yang diterima oleh petani produsen 

dikatakan efisien apabila harga jual petani lebih dari 40% dari harga tingkat konsumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemasaran sapi segar di PD. RPH Gadang Kota Malang 

sudah efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 81,32% atau dapat dikatakan bahwa bagian 

harga yang dinikmati oleh produsen sebesar 81,32% terhadap harga ditingkat konsumen. 

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pemasaran daging sapi segar ditinjau dari bagian 

harga yang diterima oleh jagal sudah melebihi batas 40%. 

Share biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar, pedagang menengah dan 

pedagang pengecer secara berurutan adalah 15,01%, 19,30% dan 12,36% yang mengartikan 

bahwa setiap pembelian daging Rp. 91.000/kg, Rp. 97.800,-/kg dan Rp. 104.300,-/kg 

marketing margin, pedagang besar memberikan kontribusi biaya sebesar Rp. 136.591.00,- 

perkilogram, pedagang menengah memberikan kontribusi biaya sebesar Rp. 18.875,40,- 

perkilogram dan pedagang pengecer memberikan kontribusi biaya sebesar Rp. 1.289,14,- 

perkilogram. Perbedaan share biaya pada lembaga-lembaga pemasaran disebabkan biaya 

perbedaan biaya pemasaran dan margin pemasaran pada lembaga pemasaran. Biaya 

pemasaran yang terlalu besar maka margin pemasaran juga semakin besar.  

Keuntungan yang diterima oleh masing-masing pedagang besar, pedagang menengah dan 

pedagang kecil/pengecer berturut-turut adalah Rp. 5.779,- , Rp. 5.245,- , dan Rp. 66,65,-, 

sedangkan untuk share keuntungan dari penjualan daging sapi segar yang diterima oleh 

pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/pengecer berturut-turut 84,98%, 

80,69% dan 87,63 % yang mengartikan bahwa setiap penjualam daging  Rp. 97.800,-/kg, Rp. 

104.300,-/kg dan Rp. 111.900,- marketing margin, pedagang besar memberikan kontribusi 

biaya sebesar Rp.82.826,82,- perkilogram, pedagang menengah memberikan kontribusi biaya 

sebesar Rp 84.159,67.,- perkilogram dan pedagang kecil/ pengecer memberikan kontribusi 

biaya sebesar Rp. 98.057,97,- perkilogram. Biaya pemasaran, keuntungan, margin 

pemasaran, share keuntungan dan biaya pada masing-masing saluran pemasaran yang terlibat 

pada pemasaran daging sapi segar, dimana besar nilainya akan berbeda disetiap lembaga 

pemasaran yang terlibat. Tinggi rendahnya biaya, margin dan keuntungan pemasaran 

mempengaruhi kelayakan dari saluran pemasaran tersebut. Pola pemasaran I dikatakan 

efisien, karena hasil dari ratio keuntungan menunjukkan nilai lebih dari 1. Ratio keuntungan 

yang terlalu besar disebabkan pemasaran pada pola ini pendek, hanya melibatkan pedagang 
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besar dan pedagang menengah, pedagang kecil sehingga margin pemasaran tidak terlalu 

besar dan  keuntungan yang didapat pedagang menengah cukup besar.  

 

4. 11 .2Margin Pemasaran Pola II 

Saluran pemasaran kedua yaitu meliputi jagal/produsen, pedagang besar, pedagang 

menengah dan konsumen. Saluran pemasaran ini pemasaran daging sapi harus melalui 

pedagang besar dan pedagang menengah sebelum sampai ketangan konsumen. 

Analisis margin pemasaran, share harga ditingkat jagal/produsen dan share biaya dan 

keuntungan lembaga pemasaran daging sapi segar di PD. RPH Gadang pada saluran II dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata – rata Distribusi Margin, Share Harga, Share Biaya, Share Keuntungan, dan 

Ratio Keuntungan Biaya pada Saluran Pemasaran Pola  II 

Lembaga pemasaran 

dan komponen 

margin 

Daging Sapi Segar 

Banyak 

Harga 

(Rp/kg) 

Margin 

(Rp) 

Margin 

(%) 

Share 

Harga 

(%) 

Share 

Keuntungan 

(K) (%) 

Share 

Biaya 

(B) 

(%) 

Ratio 

K/B 

Jagal Harga jual 91.000 
  

87,24 
   

Pedagang besar 
       

Harga beli 91.000 

6.800 74,72 

 

84,98 15,01 5,66 
Biaya pemasaran 1.021 

 
Keuntungan 5.779 

 
Harga jual 97.800 

 
Pedagang 

menengah        

Harga beli 97800 

6.500 66,42 

 

80,69 19,3 4,18 
Biaya pemasaran 1.255 

 
Keuntungan 5245 

 
Harga jual 104.300 

 
Margin   13.300           

Sumber: Data yang diolah (2014) 

 

Saluran pemasaran pola II dalam saluran daging sapi segars terdapat 2 lembaga 

pemasaran yaitu pedagang besar dan pedagang menengah, biasanya saluran pemasaran pola 

II ini sering disebut dengan saluran distribusi sedang. Saluran pemasaran pola II merupakan 

saluran pemasaran yang memiliki margin pemasaran dengan nilai yang cukup rendah 

dibandingkan dengan nilai margin pemasaran pada pola I. Hasil dari pemasaran pola II dapat 

dilihat pada tabel 6. Tabel 6 menjelaskan bahwa pada saluran pemasaran pola ke II harga jual 

produsen sebesar Rp. 91.000,- per kilogram, harga jual pedagang besar Rp. 97.800,- per 
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kilogram dan harga jual pedagang menengah Rp. 104.300,- per kilogram, sehingga produsen 

memperoleh share harga sebesar 87,24 % yang artinya bahwa setiap Rp. 100,- harga yang 

diterima oleh konsumen akhir, produsen memperoleh penerimaan sebesar Rp. 87,24 per 

kilogram. Share harga yang diterima sebesar 87,24% yang artinya bahwa setiap harga daging  

Rp. 91.000,-/kg harga yang diterima oleh konsumen akhir, produsen memperoleh penerimaan 

sebesar Rp. 79.388,40,- per kilogram. Pemasaran hasil pertanian ditinjau dari bagian harga 

yang diterima oleh petani produsen dikatakan efisien apabila harga jual petani lebih dari 40% 

dari harga tingkat konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran daging sapi di 

PD. RPH Gadang Kota Malang sudah efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 87,24% atau 

dapat dikatakan bahwa bagian harga yang dinikmati oleh produsen sebesar 87,24% terhadap 

harga ditingkat konsumen. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pemasaran daging sapi 

segar ditinjau dari bagian harga yang diterima oleh jagal sudah melebihi batas 40%. Total 

margin sebesar Rp. 13.300,- (100%) dengan distribusi dari biaya pemasaran pada pedagang 

besar sebesar Rp. 1.021,-. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pedagang menengah sebesar 

Rp. 1.255,-. Share biaya serta biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar dan pedagang  

menengah untuk membeli 1 kg daging secara berurutan adalah 15,01% dan 19,30% yang 

mengartikan bahwa setiap Rp. 91.000,-/kg dan Rp. 97.800,-/kg marketing margin, pedagang 

besar memberikan kontribusi biaya sebesar Rp. 13.659,10 perkilogram dan pedagang 

kecil/pengecer memberikan kontribusi biaya sebesar Rp. 18.875,40,- perkilogram. Perbedaan 

share biaya pada lembaga-lembaga pemasaran disebabkan biaya perbedaan biaya pemasaran 

dan margin pemasaran pada lembaga pemasaran.  

Keuntungan serta penjualan daging yang diterima oleh masing-masing pedagang 

besar dan pedagang menengah berturut-turut adalah Rp. 5.779 ,- dan Rp. 5.245 ,- sedangkan 

untuk share keuntungan yang diterima oleh pedagang besar dan pedagang menengah 

berturut-turut 84,98% dan 80,60% yang mengartikan bahwa setiap penjualan daging  Rp. 

97.800,-/kg dan Rp. 104.300,- /kg pedagang besar memberikan kontribusi biaya sebesar 

Rp.83.110,44,- perkilogram dan pedagang kecil/pengecer memberikan kontribusi biaya 

sebesar Rp.,- 84.065,80 perkilogram. Perbedaan share keuntungan pada lembaga pemasaran 

disebabkan keuntungan yang didapat masing-masing lembaga pemasaran dan margin 

pemasaran yang berbeda. Biaya pemasaran, keuntungan, margin pemasaran, farmer’s share, 

share keuntungan dan biaya pada masing-masing saluran pemasaran yang terlibat pada 

pemasaran daging sapi segar, dimana besar nilainya akan berbeda disetiap lembaga 

pemasaran yang terlibat. Tinggi rendahnya biaya, margin dan keuntungan pemasaran 



142 

 

mempengaruhi kelayakan dari saluran pemasaran tersebut. Pola pemasaran II dikatakan 

efisien, karena hasil dari ratio keuntungan menunjukkan nilai lebih dari 1. Ratio keuntungan 

yang terlalu besar disebabkan pemasaran pada pola ini pendek, hanya melibatkan pedagang 

besar dan pedagang menengah sehingga margin pemasaran tidak terlalu besar dan 

keuntungan yang didapat pedagang menengah cukup besar. 

 

4. 11 .3 Margin Pemasaran Pola III 

Saluran ketiga terdapat lembaga pemasaran antara lain produsen, pedagang besar dan 

konsumen. Saluran pemasaran ini harus melalui pedagang besar dulu baru sampai ke tangan 

konsumen akhir. Analisis margin pemasaran, share harga ditingkat jagal/produsen dan share 

biaya dan keuntungan lembaga pemasaran daging sapi segar di PD. RPH Gadang pada 

saluran III dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata – rata Distribusi Margin, Share Harga, Share Biaya, Share Keuntungan, dan 

Ratio Keuntungan Biaya pada Saluran Pemasaran Pola  III 

Lembaga 

pemasaran dan 

komponen margin 

Daging Sapi Segar 

Banyak 

Harga 

(Rp/kg) 

Margin 

(Rp) 

Margin 

(%) 

Share 

Harga 

(%) 

Share 

Keuntungan 

(K) (%) 

Share 

Biaya 

(B) (%) 

Ratio 

K/B 

Jagal Harga jual 91.000       

Pedagang besar 

 

      

Harga beli 91.000 6.800 74,72 93,04 84,98 15,01 5,66 

Biaya pemasaran 1.021       

Keuntungan 5.779       

Harga jual 97.800       

Margin     6.800         

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

Saluran pemasaran pola III  merupakan saluran pemasaran yang melibatkan satu lembaga 

yaitu pedagang besar, biasanya saluran pemasaran saluran III ini sering disebut dengan 

saluran distribusi pendek (seperti terlihat pada Tabel 7). Saluran pemasaran pola III 

merupakan saluran pemasaran yang memiliki margin pemasaran dengan nilai yang paling 

rendah, sebab lembaga yang digunakan dalam proses pemasaran daging sapi segar terdiri dari 

1 lembaga pemasaran. Hasil dari pemasaran pola III dapat dilihat pada tabel 7. Tabel  7 

menjelaskan bahwa pada saluran pemasaran pola ke III harga jual produsen sebesar Rp. 

91.000 per kilogram dan harga jual pedagang besar Rp. 97.800,- per kilogram, sehingga 

produsen memperoleh share harga sebesar 93,04% yang artinya bahwa setiap Rp. 100,- harga 

yang diterima oleh konsumen akhir, produsen memperoleh penerimaan sebesar Rp. 93,04 per 
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kilogram. Total margin sebesar Rp. 6.800,-  (100%) dengan distribusi dari biaya pemasaran 

pada pedagang besar sebesar Rp. 1.021,-. Share biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar 

15,01 % yang mengartikan bahwa setiap Rp. 100,- pedagang besar memberikan kontribusi 

biaya sebesar Rp. 15,01 perkilogram. Keuntungan yang diterima oleh pedagang besar adalah 

Rp. 5.779,- sedangkan untuk share keuntungan yang diterima oleh pedagang besar 84,98%, 

yang mengartikan bahwa setiap Rp. 100 pedagang besar memberikan kontribusi biaya 

sebesar Rp. 84,98- perkilogram.  Pola pemasaran III dikatakan efisien, karena hasil dari ratio 

keuntungan menunjukkan nilai lebih dari 1.  

Hasil penelitian menujukkan bahwa semakin banyak lembaga yang digunakan dalam 

pemasaran daging sapi segar nilai margin pemasaran akan semakin besar. Saluran distribusi 

yang pendek belum tentu mengeluarkan biaya pemasaran yang sedikit. Lembaga pemasaran 

yang banyak melakukan fungsi pemasaran menyebabkan biaya pemasaran yang dikeluarkan 

semakin besar. Saluran pemasaran pola ke III ini menguntungkan bagi konsumen akhir, sebab 

lembaga yang digunakan dalam proses pemasaran telur ayam ras tidak menggunakan 

lembaga-lembaga pemasaran selain pengepul, sehingga daging sapi segar yang dijual tidak 

setinggi harga daging sapi segar yang dijual pada saluran pemasaran pola I yang 

menggunakan berbagai lembaga dalam proses pemasaran. Tingginya harga daging sapi segar 

yang dijual tergantung pada lembaga yang digunakan dalam proses pemasaran daging sapi 

segar semakin banyak lembaga pemasaran yang digunakan maka margin pemasaran akan 

semakin tinggi, karena biaya yang dikeluarkan dalam pembiayaan lembaga-lembaga yang 

digunakan dalam proses pemasaran daging sapi segar di PD. RPH Gadang. Share harga yang 

diterima peternak pada pola III akan semakin besar dibandingkan dengan pola I dan II pada 

proses penjualan daging sapi segar yang menggunakan seluruh lembaga mulai dari pedagang 

besar, pedagang menengah dan pedagang kecil, sehingga share harga yang diterima jagal 

memiliki jumlah yang paling tinggi diantara pola saluran pemasaran I dan II, sebab biaya 

yang dikeluarkan untuk lembaga pemasaran semakin kecil, sehingga penerimaan yang 

didapatkan oleh peternak semakin besar. Ratio keuntungan pada pola III cukup besar, karena 

keuntungan yang didapat besar dan margin pemasaran yang rendah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1 Kesimpulan  

1. Saluran Pemasaran yang digunakan dalam pemasaran daging sapi segar ada 3 jalur 

diantaranya: 

 Jalur 1: Produsen (jagal) – Pedagang Besar- Pedagang Menengah- Pedagang Kecil - 

Konsumen. 

 Jalur II: Produsen (jagal) – Pedagang Besar – Pedgang Menengah – Konsumen. 

 Jalur III: Produsen (jagal) – Pedagang Besar – Konsumen. 

2. Jalur ke III merupakan jalur paling efisien dalam pemasaran daging sapi segar di PD. RPH 

Gadang Kota Malang karena nilai margin pemasaran paling rendah yaitu Rp. 6800,- per 

kg, share jagal 93,04 share keuntungan 84,98 dan nilai ratio yang tertinggi diantara jalur 

yang lain yaitu 5,66. 

 

5. 2 Saran  

Jagal sebaiknya mengetahui informasi mengenai harga daging sapi segar yang berlaku 

dipasar sehingga harga yang diterima Jagal stabil sampai dengan harga yang diterima 

konsumen akhir. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Daftar nama jagal dalam pemasaran daging sapi segar 

No Nama Alamat 
Lama usaha 

(tahun) 

Ternak yang 

dipotong (ekor) 

1 H. Jamaludin Jln. Kol sugiyono Malang 13 43 

2 H. Hasyim Jln. Sartono sh Malang 4 44 

3 H. Syukur Jln. Irianjaya Malang 14 42 

4 H. Husnan Jln. Syarif al qadri Malang 10 38 

5 H. Abdullah Jln. H ashari Malang 9 44 

6 H. Hisyam Jln. AR hakim Malang 4 43 

7 H. Iwan Jln. Basuki Rahmat Malang 10 42 

8 H. Asbir Jln. Letjen sutoyo Malang 15 44 

9 H. Ahmad Fudholi Jln. Samsut tubun Malang 21 40 

10 H. Ikhsan Jln. Ade irma suryani 

Malang 
9 45 

 

Lampiran 2. Daftar nama pedagang besar dalam pemasaran daging sapi segar 

No Nama Lama usaha (tahun) Lokasi pemasaran 

1 Bapak Joko 10 Pasar Dinoyo 

2 Bapak Murjito 7 Pasar Dinoyo 

3 Bapak Sono 9 Pasar Dinoyo 

4 Bapak Sajuli 7 Pasar Dinoyo 

5 Bapak Lukman 8 Pasar Dinoyo 

6 Bapak Agung 5 Pasar Blimbing 

7 Bapak Sukirman 5 Pasar Blimbing 

8 Bapak Paidi 10 Pasar Blimbing 

9 Bapak Sutikno 8 Pasar Blimbing 

10 Bapak Tono 6 Pasar Blimbing 

 

Lampiran 3. Daftar nama pedagang menengah dalam pemasaran daging sapi segar 

No Nama Lama usaha (tahun) Lokasi pemasaran 

1 Bapak Dimas 8 Pasar Dinoyo 

2 Bapak Sutarno 6 Pasar Dinoyo 

3 Bapak Heni 5 Pasar Dinoyo 

4 Bapak Setiawan 5 Pasar Dinoyo 

5 Bapak Joko 15 Pasar Dinoyo 

6 Bapak Kardi 9 Pasar Blimbing 

7 Bapak Rudi 6 Pasar Blimbing 

8 Bapak Haqiqi 9 Pasar Blimbing 

9 Ibu H. Daniati 8 Pasar Blimbing 

10 Ibu Kartiah 9 Pasar Blimbing 
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Lampiran 4. Daftar nama pedagang kecil dalam pemasaran daging sapi segar 

No Nama Lama usaha (tahun) Lokasi pemasaran 

1 Ibu Suwarti 9 Pasar Dinoyo 

2 Ibu Tini 10 Pasar Dinoyo 

3 Ibu Sanah 8 Pasar Dinoyo 

4 Ibu Supriatin 6 Pasar Dinoyo 

5 Ibu Sribatin 9 Pasar Dinoyo 

6 Ibu Nia 7 Pasar Blimbing 

7 Bapak Defri 8 Pasar Blimbing 

8 Bapak Sutarjo 13 Pasar Blimbing 

9 Ibu Jaelani 17 Pasar Blimbing 

10 H. Ikhsan 15 Pasar Blimbing 
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Lampiran 5.Penerimaan jagal per bulan 

Lampiran 6. Penerimaan jagal per ekor 

No 

Nama 

Keterangan 

Berat badan jumlah ternak jumlah (kg) 
Harga per kg 

(Rp) 

Total penerimaan 

(Rp) 

Total 

Penerimaan 

(Rp) 

1 H. Jamaludin 
Karkas 360 43 8204,4 91.000 746.600.400 

1.095.829.200 
Non karkas 360 43 7275,6 48.000 349.228.800 

2 H. Hasyim 
Karkas 370 44 8628,4 91.000 785.184.400 

1.152.461.200 
Non karkas 370 44 7651,6 48.000 367.276.800 

3 H. Syukur 
Karkas 365 42 8124,9 91.000 739.365.900 

1.085.210.700 
Non karkas 365 42 7205,1 48.000 345.844.800 

4 H. Husnan 
Karkas 375 38 7552,5 91.000 687.277.500 

1.008.757.500 
Non karkas 375 38 6697,5 48.000 321.480.000 

5 H. Abdullah 
Karkas 355 44 8278,6 91.000 753.352.600 

1.105.739.800 
Non karkas 355 44 7341,4 48.000 352.387.200 

6 H. Hisyam 
Karkas 350 43 7976,5 91.000 725.861.500 

1.065.389.500 
Non karkas 350 43 7073,5 48.000 339.528.000 

7 H. Iwan 
Karkas 310 42 6900,6 91.000 627.954.600 

921.685.800 
Non karkas 310 42 6119,4 48.000 293.731.200 

8 H. Asbir 
Karkas 345 44 8045,4 91.000 732.131.400 

1.074.592.200 
Non karkas 345 44 7134,6 48.000 342.460.800 

9 H. Ahmad Fudholi 
Karkas  370 40 7844 91.000 713.804.000 

1.047.692.000 
Non karkas 370 40 6956 48.000 333.888.000 

10 H. Ikhsan 
Karkas 340 45 8109 91.000 737.919.000 

1.083.087.000 
Non karkas 340 45 7191 48.000 345.168.000 

 Jumlah  3540 425 7966,43  724.945.130 10.640.444.900 

Rata- rata  354 42,5 7064,57  11.365.390.030 1064044490 
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No Nama Jagal Jumlah penerimaan (Rp) Jumlah ternak (ekor) Penerimaan per ekor (Rp) 

1 H. Jamaludin 851.808.500 43 25.484.400 

2 H. Hasyim 820.138.000 44 26.192.300 

3 H. Syukur 733.719.000 42 25.838.350 

4 H. Husnan 805.961.000 38 26.546.250 

5 H. Abdullah 734.338.000 44 25.130.450 

6 H. Hisyam 767.958.500 43 24.776.500 

7 H. Iwan 715.239.000 42 21.944.900 

8 H. Asbir 854.458.000 44 24.422.550 

9 H. Ahmad Fudholi 839.180.000 40 26.192.300 

10 H. Ikhsan 809.077.500 45 24.068.600 

 Jumlah 7.931.877.500 425 250.596.600 

 Rata-rata 793.187.750 43 25.059.660 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 
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Lampiran 7. Biaya produksi jagal dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama 

Total 

ternak 

(ekor) 

Biaya tetap (Rp) Biaya tidak tetap (Rp) 

Total biaya produksi 

(Rp) 
Sewa 

kendaraan 

(Rp) 

Ternak (Rp) 
Tenaga kerja 

(Rp) 

Retribusi 

(Rp) 

Sewa 

kandang (Rp) 

1 H. Jamaludin 43 2.150.000 838.500.000 8.600.000 2.128.500 430.000 851.808.500 

2 H. Hasyim 44 2.200.000 806.520.000 8.800.000 2.178.000 440.000 820.138.000 

3 H. Syukur 42 2.100.000 720.720.000 8.400.000 2.079.000 420.000 733.719.000 

4 H. Husnan 38 1.900.000 794.200.000 7.600.000 1.881.000 380.000 805.961.000 

5 H. Abdullah 44 2.200.000 720.720.000 8.800.000 2.178.000 440.000 734.338.000 

6 H. Hisyam 43 2.150.000 754.650.000 8.600.000 2.128.500 430.000 767.958.500 

7 H. Iwan 42 2.100.000 702.240.000 8.400.000 2.079.000 420.000 715.239.000 

8 H. Asbir 44 2.200.000 840.840.000 8.800.000 2.178.000 440.000 854.458.000 

9 H. Ahmad Fudholi 40 2.000.000 826.800.000 8.000.000 1.980.000 400.000 839.180.000 

10 H. Ikhsan 45 2.250.000 795.150.000 9.000.000 2.227.500 450.000 809.077.500 

 Jumlah 425 21.250.000 425 85.000.000 18.909.000 4.250.000 7.931.877.500 

 Rata-rata 43 2.125.000 780.034.000 8.500.000 2.103.750 425.000 793.187.750 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014)  
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Lampiran 8. Biaya produksi jagal dalam pemasaran daging segar (per ekor) 

No Nama Jagal Jumlah biaya produksi (Rp) Jumlah ternak (ekor) 
Biaya produksi per ekor 

(Rp) 

1 H. Jamaludin 851.808.500 43 19.809.500 

2 H. Hasyim 820.138.000 44 18.639.500 

3 H. Syukur 733.719.000 42 17.469.500 

4 H. Husnan 805.961.000 38 21.209.500 

5 H. Abdullah 734.338.000 44 16.689.500 

6 H. Hisyam 767.958.500 43 17.859.500 

7 H. Iwan 715.239.000 42 17.029.500 

8 H. Asbir 854.458.000 44 19.419.500 

9 H. Ahmad Fudholi 839.180.000 40 20.979.500 

10 H. Ikhsan 809.077.500 45 17.979.500 

 Jumlah 7.931.877.500 425 187.085.000 

 Rata-rata 793.187.750 43 18.708.500 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

Lampiran 9. Keuntungan jagal dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama Total penerimaan (Rp) Total biaya produksi (Rp) Keuntungan (Rp) 

1 H. Jamaludin 1.095.829.200 851.808.500 244.020.700 

2 H. Hasyim 1.152.461.200 820.138.000 332.323.200 

3 H. Syukur 1.085.210.700 733.719.000 351.491.700 

4 H. Husnan 1.008.757.500 805.961.000 202.796.500 

5 H. Abdullah 1.105.739.800 734.338.000 371.401.800 

6 H. Hisyam 1.065.389.500 767.958.500 297.431.000 

7 H. Iwan 921.685.800 715.239.000 206.446.800 

8 H. Asbir 1.074.592.200 854.458.000 220.134.200 

9 H. Ahmad Fudholi 1.047.692.000 839.180.000 208.512.000 

10 H. Ikhsan 1.083.087.000 809.077.500 274.009.500 

 Jumlah 10.640.444.900 7.931.877.500 2.708.567.400 

 Rata-rata 1.064.044.490 793.187.750 270.856.740 

Sumber  : Data Primer yang Diolah (2014)  
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Lampiran 10. Keuntungan jagal dalam pemasaran daging sapi segar (per ekor) 

No Nama Jagal Jumlah Keuntungan (Rp) Jumlah Ternak (ekor) Keuntungan per ekor (Rp) 

1 H. Jamaludin 244.020.700 43 5674900 

2 H. Hasyim 332.323.200 44 7552800 

3 H. Syukur 351.491.700 42 8368850 

4 H. Husnan 202.796.500 38 5336750 

5 H. Abdullah 371.401.800 44 8440950 

6 H. Hisyam 297.431.000 43 6917000 

7 H. Iwan 206.446.800 42 4915400 

8 H. Asbir 220.134.200 44 5003050 

9 H. Ahmad Fudholi 208.512.000 40 5212800 

10 H. Ikhsan 274.009.500 45 6089100 

 Jumlah 2.708.567.400 425 63511600 

 Rata-rata 270.856.740 43 6351160 
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Lampiran 11. Penerimaan pedagang besar dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama Jumlah pembelian (kg) Harga per kg (Rp) Total penerimaan (Rp) 

1 Bapak Joko 1.500 97.800 146.700.000 

2 Bapak Murjito 1.980 97.800 193.644.000 

3 Bapak Sono 1.770 97.800 173.106.000 

4 Bapak Sajuli 990 97.800 96.822.000 

5 Bapak Lukman 1.110 97.800 108.558.000 

6 Bapak Agung 1.320 97.800 129.096.000 

7 Bapak Sukirman 1.560 97.800 152.568.000 

8 Bapak Paidi 1.290 97.800 126.162.000 

9 Bapak Sutikno 930 97.800 90.954.000 

10 Bapak Tono 1.140 97.800 111.492.000 

 Jumlah 13.590 977.500 1.328.283.000 

 Rata- rata 1.359 97.800 132.828.300 

 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014)  
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Lampiran 12. Penerimaan pedagang besar dalam pemasaran daging sapi segar (per ekor) 

No Nama  Jumlah penerimaan (Rp) Jumlah Ternak (ekor) Penerimaan per ekor (Rp) 

1 H. Jamaludin 244.020.700 43 5674900 

2 H. Hasyim 332.323.200 44 7552800 

3 H. Syukur 351.491.700 42 8368850 

4 H. Husnan 202.796.500 38 5336750 

5 H. Abdullah 371.401.800 44 8440950 

6 H. Hisyam 297.431.000 43 6917000 

7 H. Iwan 206.446.800 42 4915400 

8 H. Asbir 220.134.200 44 5003050 

9 H. Ahmad Fudholi 208.512.000 40 5212800 

10 H. Ikhsan 274.009.500 45 6089100 

 Jumlah 2.708.567.400 425 63511600 

 Rata-rata 270.856.740 43 6351160 
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Lampiran 13. Biaya produksi pedagang besar dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama 

Biaya tetap Biaya tidak tetap 
Total Biaya 

(Rp) 
Transport 

(Rp) 
Retribusi(Rp) 

Sewa Tempat 

(Rp) 

Biaya Penyusutan 

Barang (Rp) 

Pembelian Plastik 

(Rp) 

1 Bapak Joko 630.000 60.000 130.000 6.372 67.500 89.3872 

2 Bapak Murjito 630.000 60.000 130.000 6.372 67.500 89.3872 

3 Bapak Sono 630.000 60.000 130.000 6.372 67.500 89.3872 

4 Bapak Sajuli 630.000 60.000 130.000 6.372 67.500 89.3872 

5 Bapak Lukman 630.000 60.000 130.000 6.372 67.500 89.3872 

6 Bapak Agung 630.000 60.000 140.000 6.372 540.000 1.391.372 

7 Bapak Sukirman 630.000 75.000 140.000 6.372 540.000 1.391.372 

8 Bapak Paidi 630.000 75.000 140.000 6.372 540.000 1.391.372 

9 Bapak Sutikno 630.000 75.000 140.000 6.372 540.000 1.391.372 

10 Bapak Tono 630.000 75.000 140.000 6.372 540.000 1.261.372 

 Jumlah 6.300.000 675.000 1.350.000 63.720 3.955.500 12.344.220 

 Rata-rata 630.000 67.500 135.000 6.372 395.550 1.234.422 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014)  
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Lampiran 14. Keuntungan pedagang besar dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama Total penerimaan Total biaya produksi Keuntungan 

1 Bapak Joko 146.700.000 893.872 145.806.128 
2 Bapak Murjito 193.644.000 893.872 192.156.128 
3 Bapak Sono 173.106.000 893.872 172.212.128 
4 Bapak Sajuli 96.822.000 893.872 95.829.128 
5 Bapak Lukman 108.558.000 893.872 107.664.128 
6 Bapak Agung 129.096.000 1.391.372 127.770.628 
7 Bapak Sukirman 152.568.000 1.391.372 151.098.628 
8 Bapak Paidi 126.162.000 1.391.372 124.770.628 
9 Bapak Sutikno 90.954.000 1.391.372 89.562.628 
10 Bapak Tono 111.492.000 1.261.372 109.986.628 
 Jumlah 1.328.283.000 12.344.220 1.315.938.780 
 Rata-rata 132.828.300 1.234.422 131.593.878 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014)  
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Lampiran 15. Penerimaan pedagang menengah dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama Jumlah pembelian (kg) Harga per kg (Rp) Total penerimaan (Rp) 

1 Bapak Dimas 480 105.000 50.400.000 

2 Bapak Sutarno 600 104.000 62.400.000 

3 Bapak Heni 810 104.000 84.240.000 

4 Bapak Setiawan 450 104.500 47.025.000 

5 Bapak Joko 690 104.000 71.760.000 

6 Bapak Kardi 870 104.000 90.480.000 

7 Bapak Rudi 510 105.500 53.805.000 

8 Bapak Haqiqi 630 104.000 65.520.000 

9 Ibu H. Daniati 870 104.000 90.480.000 

10 Ibu Kartiah 780 104.000 81.120.000 

 Jumlah 6.690 1.043.000 6.972.300.000 

 Rata- rata 
669 

 

104.300 

 

69.723.000 

 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014)  
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Lampiran 16. Biaya produksi pedagang menengah dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama 

Biaya tetap Biaya tidak tetap 

Total Biaya (Rp) Transport 

(Rp) 

Retribusi 

(Rp) 

Sewa Tempat 

(Rp) 

Biaya Penyusutan 

Barang (Rp) 

Pembelian Plastik 

(Rp) 

1 Bapak Dimas 315.000 60.000 110.000 6.372 270.000 761.372 

2 Bapak Sutarno 315.000 60.000 110.000 6.372 297.000 788.372 

3 Bapak Heni 315.000 60.000 110.000 6.372 405.000 896.372 

4 Bapak Setiawan 315.000 60.000 110.000 6.372 270.000 761.372 

5 Bapak Joko 315.000 60.000 110.000 6.372 337.500 828.872 

6 Bapak Kardi 315.000 75.000 125.000 6.372 405.000 926.372 

7 Bapak Rudi 315.000 75.000 125.000 6.372 270.000 791.372 

8 Bapak Haqiqi 315.000 75.000 125.000 6.372 310.500 831.872 

9 Ibu H. Daniati 315.000 75.000 125.000 6.372 405.000 926.372 

10 Ibu Kartiah 315.000 75.000 125.000 6.372 364.500 885.872 

 Jumlah  1.350.000 675.000 101750000 63.720 3.334.500 8.398.220 

 Rata-rata 315000 67500 117.500 6.372 333.450 839.822 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014)  
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Lampiran 17. Keuntungan pedagang menengah dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama Total penerimaan (Rp) Total biaya produksi (Rp) Keuntungan (Rp) 

1 Bapak Dimas 50.400.000 761.372 49.638.628 
2 Bapak Sutarno 62.400.000 788.372 61.611.628 
3 Bapak Heni 84.240.000 896.372 83.343.628 
4 Bapak Setiawan 47.025.000 761.372 46.263.628 
5 Bapak Joko 71.760.000 828.872 70.931.128 
6 Bapak Kardi 90.480.000 926.372 89.553.628 
7 Bapak Rudi 53.805.000 791.372 53.013.628 
8 Bapak Haqiqi 65.520.000 831.872 64.688.128 
9 Ibu H. Daniati 90.480.000 926.372 89.553.628 
10 Ibu Kartiah 81.120.000 885.872 80.234.128 
 Jumlah 6.972.300.000 8.398.220 688.831.780 
 Rata-rata 69723000 839822 68883178 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

Lampiran 18. Penerimaan pedagang kecil dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama Jumlah pembelian (kg) Harga per kg (Rp) Total penerimaan (Rp) 

1 Ibu Suwarti 390 110.500 43.095.000 

2 Ibu Tini 360 110.000 39.600.000 

3 Ibu Sanah 210 112.000 23.520.000 

4 Ibu Supriatin 330 110.000 36.300.000 

5 Ibu Sribatin 270 114.000 30.780.000 

6 Ibu Nia 150 116.000 17.400.000 

7 Bapak Defri 210 111.000 23.310.000 

8 Bapak Sutarjo 390 112.500 43.875.000 

9 Ibu Jaelani 120 113.000 13.560.000 

10 H. Ikhsan 240 110.000 26.400.000 

 Jumlah 267 1.119.000 297.840.000 

 
Rata- rata 26,7 

 

  111.900 

 

29.784.000 

 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014)  
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Lampiran 19. Biaya produksi pedagang kecil dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama  Biaya tetap Total Biaya (Rp) 

Transport (Rp) Sewa Tempat (Rp)  

1 Ibu Suwarti 105.000 50.000 155.000 

2 Ibu Tini 105.000 50.000 155.000 

3 Ibu Sanah 105.000 50.000 155.000 

4 Ibu Supriatin 210.000 50.000 260.000 

5 Ibu Sribatin 315.000 50.000 365.000 

6 Ibu Nia 315.000 50.000 365.000 

7 Ibu Ani 210.000 50.000 260.000 

8 Ibu Munaroh 210.000 50.000 260.000 

9 Ibu Jaelani 105.000 50.000 155.000 

10 Ibu Sarinah 105.000 50.000 155.000 

 Jumlah 1.785.000 500.000 2.285.000 

 Rata-rata 178.500 50.000 228.500 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014) 
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Lampiran 20. Keuntungan pedagang kecil dalam pemasaran daging segar (per bulan) 

No Nama Total penerimaan (Rp) Total biaya produksi (Rp) Keuntungan (Rp) 

1 Ibu Suwarti 4.309.5000 155.000 42.940.000 

2 Ibu Tini 3.960.0000 155.000 39.445.000 

3 Ibu Sanah 23.520.000 155.000 23.365.000 

4 Ibu Supriatin 36.300.000 260.000 36.040.000 

5 Ibu Sribatin 30.780.000 365.000 30.415.000 

6 Ibu Nia 17.400.000 365.000 17.035.000 

7 Ibu Ani 23.310.000 260.000 23.050.000 

8 Ibu Munaroh 43.875.000 260.000 43.615.000 

9 Ibu Jaelani 13.560.000 155.000 13.405.000 

10 Ibu Sarinah 26.400.000 155.000 26.245.000 

 Jumlah 297.840.000 2.285.000 295.555.000 

 Rata-rata 29.784.000 

 

228.500 295.555 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2014) 
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Lampiran 21. Laporan rugi laba di rumah potong hewan (RPH) Gadang Kota Malang 

 

Laporan Rugi Laba 

“Pemasaran Daging Sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Gadang Kota Malang” 

Tahun 2014/2015 

 

No Keterangan Jumlah (Rp) 

I Penerimaan Jagal  

 - Penjualan daging sapi  1.064.044.490 

 Total penerimaan 1.064.044.490 

II Biaya  

 Biaya tetap (fixed cost)  

 - Sewa kendaraan 2.125.000 

 Biaya tidak tetap ( variabel cost)  

 - Upah tenaga kerja 8.500.000 

 - Biaya retribusi 2.103.750 

 - Biaya sewa kandang 425.000 

 - Membeli hewan ternak 780.034.000 

 Total biaya produksi 793.187.750 

III Keuntungan sebelum pajak (EBIT) 270.856.740 

IV  Keuntungan setelah pajak (EAT) 27.085.674 
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No Keterangan Jumlah (Rp) 

I Penerimaan pedagang besar  

 - Penjualan daging sapi  132.828.300 

 Total penerimaan 132.828.300 

II Biaya  

 Biaya tetap (fixed cost)  

 - Transport 630.000 

 - Biaya retribusi 67.500 

 - Sewa tempat 135.000 

 - Biaya penyusutan 6.372 

 Biaya tidak tetap ( variabel cost)  

 - Pembelian plastik 395.550 

 Total biaya produksi 1.234.422 

III Keuntungan sebelum pajak (EBIT) 131.593.878 

IV  Keuntungan setelah pajak (EAT) 13.153.387.8 
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No Keterangan Jumlah (Rp) 

I Penerimaan pedagang menengah  

 - Penjualan daging sapi  69.723.000 

 Total penerimaan 69.723.000 

II Biaya  

 Biaya tetap (fixed cost)  

 - Transport 315.000 

 - Biaya retribusi 67.500 

 - Sewa tempat 117.500 

 - Biaya penyusutan 6.372 

 Biaya tidak tetap ( variabel cost)  

 - Pembelian plastik 333.450 

 Total biaya produksi 8.398.220 

III Keuntungan sebelum pajak (EBIT) 68.883.178 

IV  Keuntungan setelah pajak (EAT) 6.888.317.8 

 

 

 

 

 

 

 

No Keterangan Jumlah (Rp) 

I Penerimaan pedagang kecil  

 - Penjualan daging sapi  29.784.000 

 Total penerimaan 29.784.000 

II Biaya  

 Biaya tetap (fixed cost)  

 - Transport 178.500 

 - Sewa tempat 50.000 

 Total biaya produksi 228.500 

III Keuntungan sebelum pajak (EBIT) 29.555.500 

IV  Keuntungan setelah pajak (EAT) 2.955.550 
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Lampiran 22. Karakteristik responden penelitian 

 

 

 

Karakteristik Responden Jagal Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

No Nama Tingkat Pendidikan Akhir 

1 H. Jamaludin SMP 

2 H. Hasyim SD 

3 H. Syukur SMP 

4 H. Husnan SMP 

5 H. Abdullah SD 

6 H. Hisyam SMA 

7 H. Iwan SMA 

8 H. Asbir SMA 

9 H. Ahmad Fudholi SMA 

10 H. Ikhsan SMA 

 Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

Karakteristik Responden Jagal Berdasarkan Lama Usaha 

No Nama Lama usaha (tahun) 

1 H. Jamaludin 13 

2 H. Hasyim 4 

3 H. Syukur 14 

4 H. Husnan 10 

5 H. Abdullah 9 

6 H. Hisyam 4 

7 H. Iwan 10 

8 H. Asbir 15 

9 H. Ahmad Fudholi 21 

10 H. Ikhsan 9 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 Nama Umur (tahun) 

1 H. Jamaludin 30 

2 H. Hasyim 39 

3 H. Syukur 46 

4 H. Husnan 44 

5 H. Abdullah 48 

6 H. Hisyam 45 

7 H. Iwan 42 

8 H. Asbir 51 

9 H. Ahmad Fudholi 50 

10 H. Ikhsan 54 
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Karakteristik Responden jagal Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Nama Jenis Kelamin  

1 H. Jamaludin Laki - laki 

2 H. Hasyim Laki - laki 

3 H. Syukur Laki - laki 

4 H. Husnan Laki - laki 

5 H. Abdullah Laki - laki 

6 H. Hisyam Laki - laki 

7 H. Iwan Laki - laki 

8 H. Asbir Laki - laki 

9 H. Ahmad Fudholi Laki - laki 

10 H. Ikhsan Laki - laki 

Sumber : Data yang diolah (2014) 

 

Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Usia 

No Nama Umur (tahun) 

1 Bapak Joko 23 

2 Bapak Murjito 21 

3 Bapak Sono 29 

4 Bapak Sajuli 31 

5 Bapak Lukman 34 

6 Bapak Agung 37 

7 Bapak Sukirman 34 

8 Bapak Paidi 37 

9 Bapak Sutikno 38 

10 Bapak Tono 36 

 Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

No Nama Tingkat Pendidikan Akhir 

1 Bapak Joko SMP 

2 Bapak Murjito SMA 

3 Bapak Sono SMP 

4 Bapak Sajuli SMP 

5 Bapak Lukman SMP 

6 Bapak Agung SMA 

7 Bapak Sukirman SMA 

8 Bapak Paidi SMA 

9 Bapak Sutikno SMA 

10 Bapak Tono SMA 

Sumber  : Data yang Diolah (2014) 
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Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Lama Usaha 

No Nama Lama Usaha (tahun) 

1 Bapak Joko 10 

2 Bapak Murjito 7 

3 Bapak Sono 9 

4 Bapak Sajuli 7 

5 Bapak Lukman 8 

6 Bapak Agung 5 

7 Bapak Sukirman 5 

8 Bapak Paidi 10 

9 Bapak Sutikno 8 

10 Bapak Tono 6 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

Karakteristik Responden Pedagang Besar Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Bapak Joko Laki – laki 

2 Bapak Murjito Laki – laki 

3 Bapak Sono Laki – laki 

4 Bapak Sajuli Laki - laki 

5 Bapak Lukman Laki - laki 

6 Bapak Agung Laki - laki 

7 Bapak Sukiraman  Laki - laki 

8 Bapak Paidi Laki - laki 

9 Bapak Sutikno Laki - laki 

10 Bapak Tono Laki - laki 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Usia 

No Nama Umur (tahun) 

1 Bapak Dimas 21 

2 Bapak Sutarno 29 

3 Bapak Heni 31 

4 Bapak Setiawan 39 

5 Bapak Joko 40 

6 Bapak Kardi 41 

7 Bapak Rudi 47 

8 Bapak Haqiqi 44 

9 Ibu H. Daniati 49 

10 Ibu Kartiah 50 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 
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Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

No Nama Tingkat Pendidikan Akhir 

1 Bapak Dimas SD 

2 Bapak Sutarno SMP 

3 Bapak Heni SD 

4 Bapak Setiawan SMA 

5 Bapak Joko SMA 

6 Bapak Kardi SD 

7 Bapak Rudi SMA 

8 Bapak Haqiqi SMA 

9 Ibu H. Daniati SD 

10 Ibu Kartiah SMA 

Sumbr : Data yang Diolah (2014) 

 

Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Lama Usaha 

No Nama Lama Usaha (tahun) 

1 Bapak Dimas 8 

2 Bapak Sutarno 6 

3 Bapak Heni 5 

4 Bapak Setiawan 5 

5 Bapak Joko 15 

6 Bapak Kardi 9 

7 Bapak Rudi 6 

8 Bapak Haqiqi 9 

9 Ibu H. Daniati 8 

10 Ibu Kartiah 9 

 Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

Karakteristik Responden Pedagang Menengah Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Bapak Dimas Laki - laki 

2 Bapak Sutarno Laki - laki 

3 Bapak Heni Laki - laki 

4 Bapak Setiawan Laki - laki 

5 Bapak Joko Laki - laki 

6 Bapak Kardi Laki - laki 

7 Bapak Rudi Laki - laki 

8 Bapak Haqiqi Laki - laki 

9 Ibu H. Daniati Perempuan 

10 Ibu Kartiah Perempuan 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 
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Karakteristik Responden Pedagang Kecil Berdasarkan Usia 

No Nama Umur (tahun) 

1 Ibu Suwarti 28 

2 Ibu Tini 34 

3 Ibu Sanah 38 

4 Ibu Supriatin 31 

5 Ibu Sribatin 36 

6 Ibu Nia 35 

7 Bapak Defri 38 

8 Bapak Sutarjo 39 

9 Ibu Jaelani 35 

10 H. Ikhsan 45 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

Karakteristik Responden Pedagang Kecil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 

No Nama Tingkat Pendidikan Akhir 

1 Ibu Suwarti SD 

2 Ibu Tini SMA 

3 Ibu Sanah SMP 

4 Ibu Supriatin SMP 

5 Ibu Sribatin SMP 

6 Ibu Nia SD 

7 Bapak Defri SMA 

8 Bapak Sutarjo SMA 

9 Ibu Jaelani SMA 

10 H. Ikhsan SMA 

Sumber : Data yang Diolah (2014) 

 

Karakteristik Responden Pedagang Kecil Berdasarkan Lama Usaha  

No Nama Lama usaha (tahun) 

1 Ibu Suwarti 9 

2 Ibu Tini 10 

3 Ibu Sanah 8 

4 Ibu Supriatin 6 

5 Ibu Sribatin 9 

6 Ibu Nia 7 

7 Bapak Defri 8 

8 Bapak Sutarjo 13 

9 Ibu Jaelani 17 

10 H. Ikhsan 15 

 Sumber : Data yang Diolah (2014) 
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Karakteristik Responden Pedagang Kecil Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Ibu Suwarti Perempuan 

2 Ibu Tini Perempuan 

3 Ibu Sanah Perempuan 

4 Ibu Supriatin Perempuan 

5 Ibu Sribatin Perempuan 

6 Ibu Nia Perempuan 

7 Bapak Defri Laki-laki 

8 Bapak Sutarjo Laki-laki 

9 Ibu Jaelani Perempuan 

10 Ibu Sania Perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

Lampiran 23. Perhitungan rata- rata distribusi margin, share harga, share biaya, share  

keuntungan dan ratio keuntungan saluran pemasaran 

 Perhitungan rata- rata distribusi margin, share harga, share biaya, share 

keuntungan dan ratio keuntungan saluran pemasaran pedagang besar  : 

1. Margin (Rp)  = Harga jual – Harga beli 

= Rp. 97.000 -  Rp. 91.000 

= Rp. 6.800 

2. Margin  % =
Harga  jual −Harga  beli  

Harga  beli  
 x 100 % 

= 
Rp .  104.000−Rp .97.800

Rp .97.800
 x 100 % 

= 63,39 % 

3. Share Harga  % =
Harga  beli  

Harga  jual
 x 100 % 

= 
Rp .91.000

Rp .97.800
 x 100 % 

= 93,04 % 

4. Share Keuntungan  % =
Keuntungan

Margin  (Rp )
 x 100 % 

= 
Rp .  5.969

Rp .  6.800
 x 100 % 

= 87,77 % 

5. Share Biaya  % =
Biaya  pemasaran  

Harga  jualMargin  (Rp )
 x 100 % 

=
Rp .  831 

Rp .  6.800
 x 100 % 

= 12,22 % 

6. Ratio keuntungan =
Share  keuntungan

Share  Biaya
 

=
87,77 

12,22
 

= 7, 18  

 

 Perhitungan rata- rata distribusi margin, share harga, share biaya, share 

keuntungan dan ratio keuntungan saluran pemasaran pedagang  Menengah:   

1. Margin (Rp)  = Harga jual – Harga beli 

= Rp. 104.300 -  Rp. 97.800 

= Rp. 6.500 

2. Margin  % =
Harga  jual −Harga  beli  

Harga  beli  
 x 100 % 

= 
Rp .  104.000−Rp .97.800

Rp .97.800
 x 100 % 

= 63,39 % 

3. Share Harga  % =
Harga  beli  

Harga  jual
 x 100 % 

= 
Rp .97.800

Rp .104.300
 x 100 % 

= 93,76 % 
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4. Share Keuntungan  % =
Keuntungan

Margin  (Rp )
 x 100 % 

= 
Rp .  5.245

Rp .  6.500
 x 100 % 

= 80,69% 

5. Share Biaya  % =
Biaya  pemasaran  

Harga  jualMargin  (Rp )
 x 100 % 

=
Rp .  1.255 

Rp .  6.500
 x 100 % 

= 19,30 % 

6. Ratio keuntungan =
Share  keuntungan

Share  Biaya
 

=
80,69 

19,30
 

= 4,18  

 

 Perhitungan rata- rata distribusi margin, share harga, share biaya, share 

keuntungan dan ratio keuntungan saluran pemasaran pedagang kecil : 

1. Margin (Rp)  = Harga jual – Harga beli 

= Rp. 111.900 -  Rp. 104.300 

= Rp. 7.600 

2. Margin  % =
Harga  jual −Harga  beli  

Harga  beli  
 x 100 % 

= 
Rp .  111.900−Rp .104.300

Rp .104.300
 x 100 % 

= 72,86 % 

3. Share Harga  % =
Harga  beli  

Harga  jual
 x 100 % 

= 
Rp .104.300

Rp .111.900
 x 100 % 

= 93,20 % 

4. Share Keuntungan  % =
Keuntungan

Margin  (Rp )
 x 100 % 

= 
Rp .  6.745

Rp .  7.600
 x 100 % 

= 88,75 % 

5. Share Biaya  % =
Biaya  pemasaran  

Harga  jualMargin  (Rp )
 x 100 % 

=
Rp .  855 

Rp .  7.600
 x 100 % 

= 11,25 % 

6. Ratio keuntungan =
Share  keuntungan

Share  Biaya
 

=
88,75 

11,25
 

= 7, 89 

 

 

 


