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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Desa Modopuro Kecamatan Mojosari adalah salah satu 

dari 365 desa di Kabupaten Mojokerto. Desa Modopuro 

terletak di sebelah timur Kabupaten Mojokerto berjarak 5 km 

dari Ibukota Kecamatan dan 18 km dari Ibukota Kabupaten. 

Karakteristik daerah Desa Modopuro bertipologi dataran 

rendah. Daerah ini memiliki curah hujan sekitar 2.800 

mm/tahun. Posisi wilayah Desa Modopuro terletak pada 

ketinggian 10 meter diatas permukaan air laut (dpl) dengan 

luas wilayah mencapai 294,502 ha yang terbagi dalam tata 

guna tanah sebagai sawah 200 ha, pekarangan 92,3 ha dan 

lain-lain 2,2 ha. Desa Modopuro memiliki batas-batas 

administratif sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedung Gempol 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pekukuhan 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mejoyo 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kebon Dalam 

 

4.2 Distribusi Penduduk 

Distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran 

penduduk yang berada pada suatu wilayah, menganalisa 

distribusi penduduk berguna untuk mengukur persebaran 

penduduk terjadi secara merata atau tidak. Pada penelitian, 

distribusi penduduk didasarkan pada beberapa aspek, antara 

lain: usia, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan. 
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4.2.1  Distribusi Penduduk Berdasarkan Usia 

Jumlah penduduk Desa Modopuro tercatat sebesar 5959 

jiwa atau 1864 kepala keluarga. Komposisi penduduk laki-laki 

berjumlah 2998 jiwa (50,31 %) dan penduduk perempuan 

berjumlah 2961 jiwa (49,69 %). Distribusi penduduk sesuai 

dengan usia digolongkan dalam tujuh kelompok, tersaji pada 

Gambar 2 yang merupakan angka hasil pembulatan masing-

masing kelompok usia. Usia 0-5 tahun adalah kelompok usia 

dengan pembagian terkecil sebanyak 4%, sedangkan 

pembagian kelompok terbesar adalah usia 26-35 tahun 

sebanyak 19%. Kelompok usia lainnya terbagi atas kelompok 

usia 6-15 tahun sebesar 16%, usia 16-25 tahun sebesar 17%, 

usia 36-45 tahun sebesar 18 %, usia 46-60 tahun sebesar 17 %, 

dan usia diatas 61 tahun sebesar 9 %. Distribusi penduduk 

Desa Modopuro berdasarkan golongan usia lebih lengkap 

tersaji pada Lampiran 2. 

Gambar 2. Persentase distribusi penduduk berdasarkan usia 
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4.2.2  Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata 

Pencaharian 

Penduduk Desa Modopuro sesuai dengan mata 

pencahariannya tersebar atas empat kelompok. Tersaji pada 

Gambar 3 yang menunjukkan sektor pertanian merupakan 

mata pencaharian utama warga Desa Modopuro dengan total 

64%, sedangkan sektor industri menempati urutan paling 

bawah yakni sebesar 2%. Penduduk yang bermata pencaharian 

di sektor peternakan sebesar 4% dan di sektor 

jasa/perdagangan sebesar 30%. 

Distribusi penduduk usia kerja berdasarkan mata 

pencahariannya lebih lengkap tersaji pada Lampiran 3. 

Penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian 

merupakan jumlah penduduk terbesar sebanyak 1177 jiwa, 

sektor peternakan dengan jumlah 68 jiwa, pekerja sektor 

industri berjumlah 46 jiwa, dan pekerja pada sektor 

jasa/perdagangan berjumlah 544 jiwa. 

64%4%
2%

30%

Pertanian Peternakan Industri Jasa/Perdagangan

Gambar 3. Persentase distribusi penduduk berdasarkan mata 

pencaharian 
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4.2.3 Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Distribusi penduduk Desa Modopuro dilihat dari tingkat 

pendidikan formal yakni sebagai berikut: penduduk yang tidak 

tamat SD sebesar 4% dari keseluruhan penduduk yang pernah 

mengenyam bangku sekolah. Penduduk yang hanya tamat SD 

sebanyak 7% dan tamat SMP 11%. Kualitas sumberdaya 

manusia yang dimiliki Desa Modopuro sudah cukup baik jika 

dilihat dari penduduknya yang sebagian besar telah tamat 

SMA dan Perguruan Tinggi yakni masing-masing sebesar 54% 

dan 24%. Tingkat pendidikan penduduk Desa Modopuro lebih 

lengkap tersaji pada Lampiran 4. 

4% 7%

11%

54%

24%

Tidak tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SMA Tamat PT

Gambar 4. Persentase distribusi penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan 

 

4.3 Karakteristik Responden Penelitian 

Responden penelitian berjumlah 30 orang. Terdiri dari 

peternak (produsen DOD) sebanyak 15 orang dengan 

persentase sebesar 50%, pengepul tingkat desa sebanyak 3 

orang atau dengan persentase sebesar 10%, pedagang pengecer 

6 orang atau sebesar 20%, pedagang besar sebanyak 5 orang 
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atau sebesar 16,7% dan 1 agen dengan persentase sebesar 

3,3%. Peternak responden berasal dari Dusun Gedang dan 

Dusun Modopuro Desa Modopuro yang informasinya 

diperoleh dari masyarakat sekitar. Pengepul tingkat desa 

diketahui dari peternak skala kecil, sedangkan pedagang 

pengecer, pedagang besar dan agen diketahui dari peternak 

skala besar. Gambar 5 dan Lampiran 5 menyajikan jumlah 

responden penelitian.  

Gambar 5. Persentase responden penelitian 

 

4.3.1 Usia Peternak (Produsen DOD) 

Usia peternak yang dipilih sebagai responden penelitian 

berada pada kisaran usia 31-63 tahun. Klasifikasi usia peternak 

Desa Modopuro dibagi atas beberapa kelompok usia, yakni 

usia 31-40 tahun sebesar 6,7 % dengan 1 orang peternak, 

kelompok usia 41-50 tahun sebesar 53,3% yang merupakan 

kelompok terbesar dengan jumlah 8 orang peternak. 

Kelompok usia 51-60 tahun dengan total 5 orang peternak atau 

sebesar 33,3% dan 1 orang peternak dengan usia lebih dari 60 

tahun. Klasifikasi usia peternak Desa Modopuro, Kecamatan 
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Mojosari, Kabupaten Mojokerto disajikan lebih lengkap pada 

Gambar 6 dan Lampiran 6. 

Gambar 6. Persentase kelompok usia peternak 

 

4.3.2 Tingkat Pendidikan Peternak 

Tingkat pendidikan peternak tergolong masih rendah. 

Sebaran tingkat pendidikan peternak tersaji pada Gambar 7 

dan Lampiran 7. Peternak yang hanya menyelesaikan 

pendidikan sampai dengan SD merupakan peternak dominan 

berjumlah 6 orang atau sebesar 40%, sedangkan tingkat 

pendidikan peternak paling tinggi adalah tamat SMA dengan 

jumlah 5 orang atau sebesar 33.3% dan peternak dengan 

pendidikan akhir SMP berjumlah 4 orang atau sebesar 26,7%. 
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Gambar 7. Persentase tingkat pendidikan peternak 

 

4.3.3  Pengalaman Usaha Peternak 

Peternak umumnya menjadikan usaha ternak sebagai 

mata pencaharian utama setelah usaha dibidang pertanian. 

Sebagian besar peternak telah melakukan usaha selama lebih 

dari 10 tahun. Peternak yang telah melakukan usaha selama 

11-20 tahun sejumlah 8 orang dengan persentase dominan 

yakni 53,3%. Peternak yang baru memulai usaha ternak itik 

selama 1-5 tahun hanya 1 orang dengan  persentase sebesar 

6,7% dan peternak dengan pengalaman usaha ternak lebih dari 

20 tahun sebesar 40% atau diwakili oleh 6 orang peternak. 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa usaha ternak itik 

merupakan bagian dari aktivitas warga Desa Modopuro yang 

telah lama ditekuni. Pengalaman usaha peternak selengkapnya 

pada Gambar 8 dan Lampiran 8. 
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53%

40%

1-5 6-10 11-20 > 20

Gambar 8. Persentase pengalaman usaha peternak 

 

4.3.4  Kepemilikan Ternak Itik 

Kepemilikan ternak itik responden penelitian di Desa 

Modopuro terbagi atas dua skala usaha, yakni: skala usaha 

kecil dan skala usaha besar. Jumlah peternak dengan skala 

usaha kecil masih dominan jika dibandingkan dengan peternak 

skala besar. Kelompok usaha skala kecil adalah peternak yang 

memiliki ternak itik dengan jumlah 350-1.000 ekor, peternak 

skala kecil diwakili oleh 11 peternak atau sebesar 73,3% dan 

sisanya merupakan kelompok peternak skala besar dengan 

total populasi ternak itik lebih dari 1000 ekor sejumlah 4 

peternak dengan persentase sebesar 26,7%. Selengkapnya 

tersaji pada Gambar 9 dan Lampiran 9. 
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Gambar 9. Persentase kepemilikan ternak itik 

 

4.4  Kegiatan Beternak Itik 

Kegiatan beternak itik di lokasi penelitian umumnya 

masih bersifat tradisional. Peternak responden sebagian besar 

telah melakukan usaha peternakan itik lebih dari 10 tahun, 

Lampiran 8 menunjukkan bahwa responden yang telah 

menjalankan usaha selama 11-20 tahun sebanyak 8 orang, 

sedangkan responden yang telah melakukan usaha selama 

lebih dari 20 tahun terdapat 6 orang. Itik bagi warga Desa 

Modopuro merupakan komoditas ternak unggas yang 

berpotensi dalam peningkatkan pendapatan dan pertumbuhan 

ekonomi, berbagai macam jenis usaha yang terkait dengan itik 

merupakan mata pencaharian utama sebagian warga Desa 

Modopuro.  

Kegiatan beternak itik tidak hanya sebatas pembesaran 

itik, akan tetapi juga meliputi proses pembibitan Day Old 

Duck (DOD). Dua jenis DOD yang di produksi yakni DOD 

Mojosari (lokal) dan DOD Hibrida (hasil persilangan jantan 

Peking dan betina Khaki Campbell). Pada penelitian, 

difokuskan pada jenis DOD Hibrida karena merupakan DOD 
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yang paling banyak diproduksi akibat dari tingkat permintaan 

konsumen yang tinggi. Pola beternak yang dilakukan peternak 

di Desa Modopuro hingga menghasilkan DOD secara umum 

meliputi pembuatan kandang, pemilihan indukan, pemberian 

pakan dan penetasan telur. 

 

4.4.1 Pembuatan Kandang 

Kandang itik merupakan komponen penting dalam 

usaha peternakan yang harus dipenuhi oleh peternak, kandang 

bukan sekedar tempat pemeliharaan bagi itik melainkan 

sebagai komponen penentu produktivitas itik yang dipelihara. 

Sistem perkandangan yang dikembangkan oleh sebagian besar 

peternak dengan skala usaha kecil di lokasi penelitian 

merupakan kandang semi-intensif tanpa ada halaman untuk 

melepas itik di pagi dan siang hari.  

Bahan-bahan bangunan kandang dipilih yang harganya 

relatif murah. Umumnya, bangunan kandang merupakan 

kandang semi permanen dengan menggunakan tembok dan 

sebagian lainnya ditutup dengan bambu, tipe atap yang 

digunakan adalah tipe gable dan secara konvensional masih 

menggunakan lantai (litter) karena kondisi geografis tanah 

yang kering dan daya serap air cukup tinggi. Kondisi yang 

sedikit berbeda dengan peternak skala usaha besar adalah 

penggunaan kandang permanen yang semua bangunannya 

tertutup dengan tembok dan tipe atap menggunakan semi 

monitor. 

 

4.4.2 Pemilihan Indukan 

Metode yang digunakan oleh peternak itik di lokasi 

penelitian terkait pemilihan indukan cenderung sama, yakni 

dengan membeli itik usia bayah. Bayah adalah sebutan untuk 
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itik yang siap bertelur atau berumur sekitar 6 bulan. Indukan 

itik untuk menghasilkan DOD Hibrida adalah persilangan 

antara jantan Peking dan betina Khaki Campbell. Pada 

pemilihan indukan sangat penting dilakukan seleksi agar 

didapatkan itik yang sesuai dengan harapan. Pengalaman 

adalah salah satu metode yang digunakan oleh peternak di 

lokasi penelitian.  

Lebih spesifik pemilihan indukan dijelaskan oleh 

Murtidjo (1988) bahwa untuk memilih induk pejantan ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: (a) 

kematangan dewasa kelamin, ditandai dengan sifat birahi itik 

pejantan yang suka mengawini, (b) pertumbuhan penis untuk 

pejantan harus sempurna, cepat menonjol dari kloaka apabila 

diperiksa tulang pubisnya. Sedangkan untuk memilih induk 

betina hal yang perlu diperhatikan diantaranya: (a) itik betina 

mempunyai kondisi kaki yang kuat, lincah, sayap mengatup 

simetris rapat pada tubuh, dan tidak bergerak bila sedang 

berjalan, (b) apabila dilakukan perabaan atau palpasi struktur 

anatomi bagian luar, terutama bagian perut (abdomen) dan 

ospelvis (illium, ischium, dan pubis) atau tulang pinggul, 

dalam dan penuh, (c) umumnya itik betina yang produktif 

memiliki perut yang tidak menyentuh tanah, melainkan sejajar 

dan memiliki tulang pelvis yang cukup lebar. 

 

4.4.3 Pemberian Pakan 

Peternak itik di lokasi penelitian secara umum 

menggunakan pakan campuran buatan sendiri. Pakan 

campuran terdiri dari kebi (ampas beras poles), kulit kupang 

dan konsentrat. Pemilihan bahan baku pakan merupakan 

tindakan ekonomis yang dilakukan oleh peternak, bahan baku 

pakan tersebut adalah yang mudah diperoleh disekitar daerah 



44 
 

peternakan. Alasan lainnya, penggunaan pakan campuran 

adalah untuk menekan biaya produksi karena harga pakan jadi 

yang begitu mahal, misalnya konsentrat yang merupakan 

pakan jadi adalah pakan campuran dengan bahan-bahan yang 

mengandung protein tinggi, tetapi energi metabolis yang 

rendah. Oleh karena itu, alasan pencampuran kebi dan kulit 

kupang dimaksudkan untuk menambah kandungan energi 

metabolis dalam pakan.  

Kesesuaian nutrien ransum dengan kebutuhan ternak 

akan memberikan dampak pada tingkat produksi yang 

maksimal. Permasalahan yang kerap kali terjadi di level 

peternakan rakyat adalah proporsi pencampuran pakan yang 

tidak pernah dihitung sehingga sulit untuk diketahui dan 

dievaluasi terkait kandungan nutrien yang diberikan pada 

ternak. Kondisi yang sama juga terjadi di peternakan itik di 

lokasi penelitian yang memberikan pakan dengan takaran 

pencampuran tertentu sesuai dengan kebiasaan, dan 

kecenderungan pada saat kondisi pakan mengalami kenaikan 

harga maka substitusi pakan yang dilakukan juga tidak 

seimbang, seperti kebi disubstitusikan dengan ampas roti. 

 

4.4.4 Penetasan Telur 

Usaha penetasan telur sangat erat kaitannya dengan 

penyediaan DOD. Besarnya produksi telur yang dihasilkan di 

lokasi penelitian dan minimnya kapasitas mesin tetas peternak 

(produsen DOD) membuka peluang kerja bagi masyarakat 

melalui usaha buruh penetas. Buruh penetas umumnya 

mendapatkan telur dengan harga tertentu dari peternak skala 

usaha besar dan kemudian buruh penetas harus menjual 

kembali DOD yang dihasilkan pada peternak dengan harga 

yang disepakati, pola tersebut menggambarkan sistem 
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kemitraan yang terbangun antara peternak sebagai penyedia 

telur dengan buruh penetas. 

Mesin tetas yang digunakan adalah mesin tetas listrik 

yang bekerja berdasarkan panas. Bahan utama mesin tetas 

adalah triplek dan kayu untuk dinding, alas dan kerangka. 

Mesin tetas tersusun maksimal tiga kotak mesin tetas yang 

masing-masing kotak mampu menampung 330 butir telur. 

Satu mesin tetas dilengkapi dengan bak air untuk mengontrol 

kelembaban, juga thermostat yang memadamkan lampu secara 

otomatis saat mesin terlalu panas, dan dilengkapi dengan 

thermometer untuk mengetahui suhu di dalam mesin tetas. 

Proses penetasan telur itik dimulai dengan memasukkan 

telur baru kedalam mesin tetas selama kurang lebih 24 jam, 

setelahnya telur bisa diteropong (candling) untuk mengetahui 

ada tidaknya bibit. Pasca candling pertama, telur akan 

dimasukkan kedalam mesin tetas lagi dengan isi maksimal 330 

butir tiap mesin tetas, ketika telur masuk mesin tetas mulailah 

proses pembalikan telur sebanyak 3 kali dalam sehari. Lima 

hari berikutnya, telur dikeluarkan lagi untuk dilakukan 

candling kedua agar diketahui bibit telur yang masih hidup 

dan mati. Telur dengan bibit yang masih hidup dimasukkan 

lagi ke dalam mesin tetas, pengontrolan dilakukan tiap hari 

dengan prosedur yang sama, pembalikan telur sebanyak 3 kali 

sehari. Pada hari ke-15 telur mulai dibasahi dengan cara 

memercikkan air menggunakan kain. Proses pemercikan air 

dilakukan sesuai dengan suhu telur dalam mesin tetas, 

meskipun umumnya pemercikan dilakukan sebanyak 2 kali 

dalam sehari hingga telur menetas. Pasca menetas, DOD 

dikeluarkan dari mesin tetas dan dimasukkan dalam kandang 

khusus DOD yang terbuat dari kayu dengan alas kawat. DOD 

akan diseleksi berdasarkan kondisi fisik dan jenis kelamin, 
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DOD dengan kualitas rendah akan dipisahkan dan umumnya 

tidak dijual. 

 

4.5  Analisis Lembaga Pemasaran 

Penelitian difokuskan pada wilayah Pulau Jawa karena 

penjualan DOD keluar Pulau Jawa jarang dilakukan dan 

jikapun ada maka jumlah atau intensitas penjualannya 

tergolong rendah. Penelitian dimulai dengan menelusuri 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran DOD, 

dimulai dari peternak sampai ke konsumen akhir. Saluran 

pemasaran merupakan saluran distribusi barang dari produsen 

ke konsumen yang terdiri dari seperangkat pedagang yang 

melakukan keseluruhan atau beberapa fungsi pemasaran. 

Soekartawi (2002) memaparkan bahwa saluran pemasaran 

akan memberikan gambaran tentang rute atau jalur perjalanan 

suatu produk. Fungsi saluran pemasaran sangat penting 

khususnya untuk melihat tingkat harga masing-masing 

lembaga pemasaran. Pada penelitian, lembaga-lembaga yang 

terlibat dalam membentuk saluran pemasaran Day Old Duck 

(DOD) Hibrida antara lain peternak (produsen DOD), 

pengepul tingkat desa, pedagang besar, pedagang pengecer 

dan agen.  

 

4.5.1 Peternak (Produsen DOD) 

Peternak merupakan pihak produsen yang menghasilkan 

DOD Hibrida. Produsen berperan dalam penyediaan DOD 

untuk agen, pedagang besar, pengepul tingkat desa, pedagang 

pengecer dan konsumen. Ketersediaan DOD oleh produsen 

ditentukan oleh kegiatan yang berkaitan dan tidak bisa 

dipisahkan. Manajemen pemeliharaan dari fase produksi 

ternak, sistem perkandangan yang sesuai dan pakan dengan 
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nutrien yang baik berpengaruh lurus terhadap tingkat produksi 

telur. Penetasan juga menjadi bagian penting dalam proses 

produksi DOD, jika telur yang ditetaskan berkualitas baik dan 

penetasan dilakukan dengan prosedur yang benar, maka 

produksi DOD juga akan baik. Rata-rata proses penetasan telur 

itik membutuhkan waktu 28 hari. 

Fokus penelitian ditujukan pada peternak itik skala 

besar dan skala kecil yang merupakan perwakilan dari kondisi 

peternakan itik di lokasi penelitian. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peternak skala besar dalam proses 

penetasan telur tidak semuanya dikerjakan sendiri, melainkan 

ada sistem kemitraan yang dibangun dengan buruh penetas 

dengan harga jual telur dan harga beli DOD yang telah 

disepakati. Berbeda dengan peternak skala kecil yang 

melakukan penetasan secara mandiri karena produksi telur 

yang tidak banyak dapat diimbangi dengan kapasitas mesin 

tetas untuk menghasilkan DOD. 

 Analisis Farm Gate Price 

Penetapan farm gate price atau harga tingkat peternak 

tidak selalu dipengaruhi oleh keseimbangan penawaran dan 

permintaan, melainkan ditentukan oleh biaya produksi yang 

dikeluarkan peternak untuk memproduksi setiap ekor DOD. 

Pada penelitian, proses penentuan harga lebih sering dilakukan 

berdasarkan laporan harga yang dicatat dari pasar atau harga 

yang dibayarkan kepada produsen di tempat lain. Penentuan 

harga DOD bebas dari negoisasi dan model penetapan harga 

seperti ini memungkinkan terjadinya kontrak jangka panjang 

oleh lembaga pemasaran tertentu dengan menggunakan rumus 

yang mengikat berdasarkan harga yang tercatat. 

Biaya yang dikeluarkan oleh peternak (produsen) untuk 

memproduksi satu ekor DOD sebesar Rp. 2.839. Hasil tersebut 
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merupakan penjumlahan dari beberapa komponen produksi 

antara lain: harga telur tetas sebesar Rp. 2.300/butir, harga 

tersebut adalah harga pasar yang didapatkan ketika penelitian 

dilaksanakan.  

Tenaga kerja kandang mendapatkan upah per bulan 

sebesar Rp. 1.800.000 dan seorang tenaga kerja kandang 

mampu menangani sebanyak 1.000 ekor itik, maka dalam satu 

hari besaran rupiah yang didapatkan untuk menangani satu 

ekor itik adalah Rp. 60.  

Tenaga kerja penetas yang umumnya dilakukan oleh 

perempuan melakukan operasional penetasan telur dari awal 

hingga menetas mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000 

untuk mengerjakan 20 mesin tetas yang tiap mesin tetasnya 

berisi 330 butir telur, sehingga dalam satu bulan untuk satu 

butir telur upah yang didapatkan oleh tenaga kerja penetas 

adalah Rp. 151. Beban listrik yang harus dibayarkan untuk 

satu mesin tetas sebesar Rp. 40.000 dan Rp. 121 untuk biaya 

per butir telur selama satu bulan (sampai menetas). Biaya 

pemanenan yang dikeluarkan oleh produsen skala besar 

sebesar Rp. 1.000.000 perbulan dan tiap harinya melakukan 

pemanenan sekitar 2.000 ekor, maka untuk satu hari 

didapatkan rupiah per ekor sebesar Rp. 17. Biaya vaksinasi 

yang harus dikeluarkan produsen sebesar Rp. 190 per ekor 

merupakan pembagian dari harga vaksin Rp. 190.000 untuk 

dosis 1000 ekor. 

Produsen yang memproduksi DOD tanpa melewati 

buruh penetas membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.839 untuk 

menghasilkan satu ekor DOD. Selisih harga yang diperoleh 

produsen baik skala usaha kecil maupun skala usaha besar 

juga beragam karena harga jual DOD yang berbeda. 
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Tabel 1.  Analisis komponen biaya produksi DOD di 

peternakan itik Desa Modopuro 

  

Keterangan Satuan Nilai Komponen 

1. Harga telur tetas Rp/Butir 2.300 

2. Upah tenaga kerja 

kandang 
Rp/Ekor/Hari 60 

3. Upah tenaga kerja 

penetas  
Rp/Butir/Bulan 151 

4. Beban listrik per mesin 

tetas 

Rp. 40.000/Bulan 

Rp/Butir/Bulan 121 

5. Upah tenaga kerja 

pemanenan 
Rp/Ekor/Hari 17 

6. Biaya vaksinasi DOD Rp/Ekor/Hari 190 

 Total 2.839 

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 

 

Produsen DOD di masing-masing saluran pemasaran 

memperoleh pendapatan yang berbeda. Total pendapatan yang 

diperoleh oleh produsen dipengaruhi oleh beberapa hal 

diantaranya: (1) Preferensi produsen skala besar dalam 

menjual DOD. Pemasaran oleh produsen skala besar yang 

menjual DOD secara langsung ke konsumen akhir 

mendapatkan selisih harga yang lebih besar dibandingkan 

dengan produsen yang menjual melalaui perantara atau 

lembaga pemasaran. Harga jual produsen skala besar yang 

memasarkan langsung DOD kepada konsumen akhir sebesar 

Rp. 6.500, berbanding dengan harga jual produsen skala besar 

yang terlibat kerjasama dengan lembaga pemasaran sebesar 

Rp. 5.750. (2) Terbatasnya kemampuan produsen skala kecil 

dalam memasarkan DOD yang berakibat pada harga jual yang 

paling rendah (Rp. 5.700). Harga DOD Hibrida tingkat 

peternak tersaji lebih lengkap pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Harga DOD Hibrida tingkat peternak (produsen) 

 

Produsen DOD 

(Ekor) 

Harga 

(Rp/ekor) 

Total nilai 

produksi 

(Rp/ekor) 

Gross 

margin 

(Rp/ekor) 

1. Produsen I 6.500 2.839 3.661 

2. Produsen II 5.700 2.839 2.861 

3. Produsen III 6.500 2.839 3.661 

4. Produsen IV 5.750 2.839 2.911 

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 

 

4.5.2 Pengepul Tingkat Desa 

Pengepul tingkat desa adalah lembaga pemasaran yang 

melakukan pembelian DOD pada beberapa peternak skala 

kecil. Peternak skala kecil melakukan segala bentuk usaha 

secara mandiri dan tidak terikat kemitraan dengan peternak 

skala besar, sehingga memberikan ruang bagi peternak skala 

kecil untuk bebas menentukan pilihan menjual DOD yang 

dihasilkan.  

Peternak skala kecil lebih memilih menjual DOD 

kepada pengepul dikarenakan harga beli pengepul yang lebih 

tinggi daripada harga yang diberikan oleh peternak skala 

besar. Pengepul melakukan pembelian DOD kepada peternak 

skala kecil dengan kemampuan produksi DOD yang rendah, 

maka DOD yang dapat dibeli tiap harinya juga relatif sedikit. 

Penentuan harga ditentukan atas dasar kesepakatan kedua 

belah pihak. Pengepul secara aktif sebelum melakukan 

pembelian DOD akan menghubungi pelanggannya untuk 

mengetahui berapa banyak jumlah DOD yang dibutuhkan dan 

mampu dipenuhi oleh pengepul. Aktifitas pemasaran yang 

dilakukan pengepul antara lain: pembelian, penjualan, 
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pengemasan, dan pengiriman, sedangkan vaksinasi pada 

umumnya tidak pernah dilakukan oleh pengepul. 

 

4.5.3 Pedagang Pengecer 

Pedagang pengecer adalah lembaga pemasaran yang 

hanya melakukan pembelian DOD kepada satu produsen, 

meskipun tidak terikat dengan kerjasama antara pedagang 

pengecer dengan produsen. Pembelian oleh pedagang 

pengecer merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sekian 

lama. Alasan pedagang pengecer untuk tidak membeli di 

beberapa produsen lain karena faktor kepercayaan yang 

terjalin.  

Pedagang pengecer melakukan pemesanan kepada 

produsen sesuai dengan banyaknya permintaan konsumen. 

Jangkauan lokasi pemasaran oleh pedagang pengecer masih 

berada pada lingkup Jawa Timur dan sesuai dengan istilah 

pedagang pengecer maka jumlah DOD yang dijual juga relatif 

sedikit jika dibandingkan dengan pedagang besar. Pemesanan 

oleh pedagang pengecer hanya melalui telepon dan produsen 

akan melakukan pengiriman DOD sampai tempat tujuan, 

setelah DOD diterima oleh pedagang pengecer maka DOD 

akan segera dikirimkan ke konsumen yang telah melakukan 

pemesanan.  

  

4.5.4 Pedagang Besar 

Pedagang besar melakukan pembelian DOD melalui 

agen karena lokasi yang jauh dari Desa Modopuro sehingga 

pedagang besar hanya mendapat informasi dari agen 

pemasaran. Pedagang besar dan agen tidak memiliki ikatan 

kerjasama, meskipun pembelian DOD oleh pedagang besar 

terhitung sering dilakukan. Pedagang besar memilih 
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melakukan pembelian DOD melalui agen karena mendapatkan 

keuntungan lebih, pihak agen telah menjamin DOD dengan 

berbagai macam fasilitas. Pemesanan oleh pedagang besar 

hanya melalui telepon kepada pihak agen, selanjutnya agen 

akan menghubungi peternak mitra untuk mengetahui 

ketersediaan DOD dan melakukan pengiriman DOD sampai 

tempat tujuan. DOD yang diterima oleh pedagang besar dan 

segera disalurkan ke konsumen yang telah melakukan 

pemesanan.  

 

4.5.5 Agen 

Agen adalah lembaga pemasaran yang bekerja sama 

dengan peternak skala besar di lokasi penelitian. Peternak 

terikat kerjasama dalam proses kerjasama pemasaran DOD 

yang penjualannya harus melalui pihak agen, terkecuali jika 

produksi lebih tinggi daripada permintaan agen maka peternak 

bisa menjual DOD sendiri. Agen berperan sangat besar dalam 

proses pemasaran DOD dengan melakukan semua fungsi 

pemasaran seperti pembelian, penjualan, pengemasan, 

transportasi, informasi dan standarisasi layanan. Selain itu, 

agen berperan dalam pelaksanaan fungsi pemasaran, agen juga 

memberikan edukasi kepada peternak agar DOD yang 

dihasilkan juga memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh 

agen. 

Point of war yang dilakukan agen sebagai strategi untuk 

menciptakan DOD unggul oleh peternak dimulai dari indukan 

yang sudah diperlakukan dengan pemberian vaksin sebagai 

bentuk pencegahan terhadap kemungkinan serangan virus 

dalam bibit telur. Bentuk pelayanan agen ditunjukkan dengan 

memberikan bonus obat Hi-Enro dan Hi-Stress dalam tiap 

boks dengan minimal pembelian tertentu. Poin-poin tersebut 
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yang membedakan antara peternak mitra dengan peternak 

skala besar yang lain sehingga pemasaran DOD oleh peternak 

yang bermitra dengan agen mampu memenuhi ekspektasi 

penjualan yang tinggi. 

 

4.6 Analisis Saluran Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Skema saluran pemasaran DOD dari Desa 

Modopuro 

 

Saluran pemasaran dibutuhkan dalam rangka 

mempelancar arus barang dan jasa dari pihak produsen ke 

konsumen. Perusahaan menekan pentingnya saluran 

pemasaran karena dapat digunakan dan berfungsi sebagai tolak 

ukur kemampuan pemasaran berbagai komoditi produk atau 

jasa yang dipasarkan. Keputusan mengenai saluran pemasaran 

merupakan salah satu keputusan yang paling kritis, karena 

saluran yang dipilih berpengaruh pada seluruh keputusan 

pemasaran lainnya. 

Produsen 

Agen 

Pengepul 

Konsumen 1 

Pedagang pengecer 

2 

3 

4 Pedagang besar 

6,03 % 

59,91 % 

14,79 % 

19,27 % 
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Saluran pemasaran DOD Hibrida di lokasi penelitan 

dianalisis dengan menggunakan tiga macam pendekatan 

pemasaran, diantaranya: pendekatan komoditi, pendekatan 

kelembagaan dan pendekatan fungsional (Anindita, 2004). 

(1)  Pendekatan komoditi meliputi pendekatan dari 

karakteristik dari produk, situasi penawaran dan 

permintaan, serta harga diberbagai tingkat lembaga 

pemasaran. Pendekatan komoditi digunakan untuk 

mengevaluasi keseluruhan dari sistem tata niaga DOD 

dengan menggunakan teknik snowball sampling. Pada 

teknik snowball sampling dilakukan penarikan sampel 

tingkat satu (produsen), sedangkan sampel pada 

tingkatan rantai pemasaran dilakukan dengan mengikuti 

arah arus perpindahan komoditi dari satu lembaga ke 

lembaga pemasaran berikutnya.  

(2)  Pendekatan kelembagaan adalah metode untuk 

menganalisis lembaga yang terlibat dan struktur dari 

lembaga tersebut dalam proses tata niaga DOD. 

Pendekatan kelembagaan bertujuan untuk menganalisis 

keadaan dan karakter dari berbagai pedagang perantara 

dan lembaga lain yang terkait dengan pengaturan dan 

organisasi dari sistem pemasaran. 

(3) Pendekatan fungsional digunakan untuk 

mengklasifikasikan proses pemasaran DOD berdasarkan 

fungsinya. Umumnya dalam penelitian empirik, 

pendekatan fungsional diaplikasikan secara integratif 

dengan pendekatan kelembagaan. Hal ini sangat 

dimungkinkan dan bermanfaat sebab dapat lebih efektif 

mengeksplorasi temuan-temuan informatif tentang 

kinerja pasar. 
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Pada keempat macam saluran pemasaran yang 

teridentifikasi, terdapat pembagian distribusi DOD dengan 

besaran yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh sedikit 

banyaknya DOD yang mampu dipasarkan pada setiap saluran 

pemasaran. Saluran pemasaran pertama yang mewakili saluran 

distribusi langsung mampu memasarkan 5.610 ekor tiap bulan, 

diperoleh persentase dari keseluruhan pemasaran sebesar 

6,03%. Sebaliknya, saluran pemasaran keempat dengan mata 

rantai terpanjang, menyumbang persentase sebesar 59,91% 

atau 55.760 ekor dari keseluruhan DOD yang dipasarkan. 

Saluran pemasaran kedua dan ketiga dengan masing-masing 

terdapat satu lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem 

pemasaran, menyumbang persentase sebesar 14,79% dan 

19,27% atau dalam keseluruhan distribusi dalam saluran 

pemasaran sebesar 13.770 dan 17.935 ekor tiap bulan. 

 

4.6.1 Saluran Pemasaran Pertama: Produsen → 

Konsumen 

Pemasaran DOD pada saluran pertama merupakan 

pemasaran yang biasa dilakukan oleh produsen atau peternak 

skala besar. Pada saluran ini konsumen melakukan pembelian 

dengan datang secara langsung ke produsen atau melakukan 

pemesanan lewat telepon, kemudian DOD akan diantar hingga 

tempat tujuan. Pemasaran DOD pada saluran ini umumnya 

berada pada wilayah yang tidak jauh dari lokasi produsen, 

masih berada pada lingkup wilayah Mojokerto dan sekitarnya.  

Harga yang diterima oleh konsumen merupakan harga 

tertinggi yang diberikan produsen karena tanpa melibatkan 

peran lembaga pemasaran, harga DOD Hibrida saat penelitian 

sebesar Rp. 6.500/ekor. Harga yang disepakati sudah termasuk 

biaya pengiriman yang dilakukan oleh produsen. Dalam satu 
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boks pengiriman terdapat 100+2 ekor DOD, tambahan 2 ekor 

merupakan tambahan yang diberikan oleh produsen sebagai 

pengganti apabila terjadi kematian selama proses pengiriman, 

meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa jarang sekali 

terjadi proses kematian selama proses pengiriman. 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Distribusi DOD Hibrida saluran pemasaran 

pertama 

 

4.6.2 Saluran Pemasaran Kedua: Produsen → Pengepul 

Tingkat Desa → Konsumen 

Saluran pemasaran kedua diwakili oleh peternak skala 

kecil. Peternak skala kecil ini tidak begitu dikenal sehingga 

terbatas untuk melakukan proses pemasaran DOD. Pada 

kondisi ini, peternak hanya menunggu pengepul yang setiap 

harinya datang untuk membeli DOD. Fungsi pemasaran 

seperti standarisasi dan pengemasan dilakukan oleh pengepul, 

sehingga peternak sama sekali tidak mengeluarkan biaya 

pemasaran.  

Penentuan harga ditentukan berdasarkan kesepakatan 

antara kedua belah pihak, yakni produsen dan pengepul. Harga 

beli DOD oleh pengepul sebesar Rp. 5.700/ekor. Pengepul 

menjual DOD ke konsumen sesuai dengan banyaknya pesanan 

dan mengantarkannya hingga tempat tujuan, sehingga resiko 

kematian dalam perjalanan menjadi tanggungjawab pengepul. 

Konsumen hanya menerima harga yang telah ditetapkan oleh 

pengepul sebesar Rp. 7.000/ekor. Wilayah pemasaran 

Produsen 

Konsumen 

Rp. 6.500/ekor 
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pengepul meliputi Sidoarjo, Malang, Gresik, Pasuruan dan 

Jombang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Distribusi DOD Hibrida saluran pemasaran kedua 

 

4.6.3 Saluran Pemasaran Ketiga: Produsen → Pedagang 

Pengecer → Konsumen 

Produsen pada saluran pemasaran ketiga dilakukan oleh 

peternak skala besar. Pada umumnya pedagang pengecer 

melakukan pemesanan melalui telepon kepada produsen, 

jumlah DOD yang dibeli oleh pedagang pengecer ditentukan 

oleh banyaknya permintaan konsumen. Pedagang pengecer 

yang melakukan pembelian langsung kepada produsen 

menerima harga sebesar Rp. 6.500/ekor dan menjual kepada 

konsumen Rp. 7.000/ekor.  

Pedagang pengecer mengeluarkan biaya pemasaran dan 

tenaga kerja untuk pengiriman hingga DOD sampai ke tangan 

konsumen. Pedagang pengecer pada saluran pemasaran ketiga 

merupakan pedagang pengecer yang berada di daerah 

Mojosari ataupun Mojokerto dan melakukan pemasaran 

hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. 

 

 

Rp. 5.700/ekor 

Produsen 

Pengepul 

Konsumen 

Rp. 7.000/ekor 
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Gambar 13. Distribusi DOD Hibrida saluran pemasaran ketiga 

 

4.6.4 Saluran Pemasaran Keempat: Produsen → Agen 

→ Pedagang Besar → Konsumen 

Rantai pemasaran yang melibatkan agen hanya 

dilakukan oleh produsen skala besar yang bekerja sama 

dengan agen. Berbeda dengan produsen DOD yang lain, jika 

dalam satu boks berisi 100+2 ekor DOD maka agen hanya 

memasukkan DOD 80+2 ekor dalam satu boks, hal ini 

didasarkan pada standar internasional yang ditetapkan untuk 

packing DOD. Pada boks pengiriman yang berisi DOD 

diletakkan kecambah (pakan kadar air tinggi) untuk memenuhi 

kebutuhan air DOD selama proses pengiriman dapat terpenuhi.  

Agen juga memberikan bonus obat Hi-Enro dan Hi-

Stress dalam jumlah pembelian tertentu. Poin-poin yang 

membedakan antara peternak mitra dengan peternak skala 

besar yang lain, sehingga pemasaran DOD oleh peternak yang 

bekerja sama dengan agen mampu mencapai ekspektasi 

penjualan yang tinggi. 

Pada proses pemasaran DOD, pedagang besar akan 

melakukan pemesanan kepada pihak agen. Selanjutnya, agen 

akan menghubungi peternak mitra untuk memastikan 

Produsen 

Pengecer 

Konsumen 

Rp. 7.000/ekor 

Rp. 6.500/ekor 
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ketersediaan DOD, kemudian agen melalui tenaga kerjanya 

akan datang ke peternak dan melakukan segala proses packing 

DOD serta memberikan berbagai macam layanan yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Harga DOD sesuai kesepakatan antara 

produsen dan agen saat penelitian adalah Rp. 5.750/ekor, 

sedangkan agen menjual kepada pedagang besar dengan harga 

Rp. 7.250/ekor untuk wilayah pemasaran di seluruh Pulau 

Jawa.  

Proses pengiriman dan penanggungan resiko hingga 

diterima oleh pedagang besar dijamin seluruhnya oleh agen. 

Pedagang besar dalam saluran pemasaran ini diwakili oleh 

pedagang besar yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa 

Barat. Pedagang besar akan menjual DOD kepada konsumen 

sebesar Rp. 9.000/ekor. Pedagang besar mengeluarkan biaya 

pemasaran berupa upah tenaga kerja, pengemasan dan 

pengiriman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Distribusi DOD Hibrida saluran pemasaran 

keempat 

Produsen 

Agen 

Pedagang besar 

Konsumen 

Rp. 5.750/ekor 

Rp.  7.250/ekor 

Rp. 9.000/ekor 
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4.7 Analisis Efisiensi Pemasaran DOD Hibrida 

Kajian tentang efisiensi pemasaran memberikan sebuah 

gambaran apakah pasar bersifat efisien atau tidak. Efisiensi 

dalam kegiatan pemasaran terbagi atas efisiensi teknis dan 

ekonomis. Efisiensi teknis berkaitan dengan efektifitas dalam 

hubungan aspek fisik, sedangkan efisiensi ekonomi berkaitan 

dengan efektifitas dalam fungsi pemasaran untuk mendapatkan 

keuntungan.  

Anindita (2004) menyatakan bahwa pendekatan 

efisiensi pemasaran dilakukan untuk mengukur penampilan 

pasar (market performance). Perbaikan efisiensi pemasaran 

dibidang pertanian merupakan tujuan utama berbagai lembaga 

pemasaran dalam perekonomian, seperti petani, pedagang, 

pemerintah dan masyarakat sebagai konsumen. Tiga macam 

penyebab tidak efisiennya pemasaran yaitu (1) panjangnya 

saluran pemasaran (2) tingginya biaya pemasaran dan (3) 

kegagalan pasar. Pengukuran efisiensi pemasaran yang sering 

dilakukan menyangkut bagaimana memperpendek saluran 

pemasaran dan bagaimana mengurangi biaya pemasaran. 

Analisis efisiensi pemasaran DOD Hibrida pada 

penelitian diukur melalui beberapa indikator yang mampu 

mencerminkan bahwa pemasaran yang ada pada setiap saluran 

pemasaran telah bersifat efisien atau tidak. Indikator untuk 

mengukur efisiensi pemasaran yang digunakan yaitu margin 

pemasaran, farmer’s share, dan rasio keuntungan terhadap 

biaya, yang dimulai dengan menghitung komponen biaya 

produksi dan biaya pemasaran DOD Hibrida. 
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4.7.1 Analisis Komponen Biaya Produksi dan Biaya 

Pemasaran DOD Hibrida di Desa Modopuro 

Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto 

Komponen biaya yang dikeluarkan oleh produsen DOD 

di Desa Modopuro terdapat dua macam, yakni biaya produksi 

dan biaya pemasaran. Biaya produksi meliputi biaya telur 

tetas, biaya tenaga kerja kandang, biaya tenaga kerja penetas, 

biaya listrik mesin tetas, upah tenaga kerja pemanenan dan 

biaya vaksinasi, sedangkan biaya pemasaran yang dikeluarkan 

meliputi biaya pengemasan dan biaya transportasi. 

Harga telur tetas ketika penelitian sebesar Rp. 2.300 per 

butir. Harga telur tetas merupakan akumulasi dari biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan satu butir telur. Meliputi 

biaya indukan selama satu periode pemeliharaan, biaya sewa 

kandang dan biaya pakan. 

Tenaga kerja kandang mendapatkan upah sebesar Rp. 

1.800.000 per bulan dan seorang tenaga kerja kandang mampu 

menangani sebanyak 1.000 ekor itik, sehingga dalam satu 

bulan besaran rupiah yang didapatkan untuk menangani satu 

ekor itik adalah Rp. 1.800. Sementara itu, tenaga kerja penetas 

yang umumnya dilakukan oleh perempuan melakukan 

operasional penetasan telur dari awal hingga menetas 

mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000 untuk mengerjakan 

20 mesin tetas yang tiap mesin tetasnya berisi 330 butir telur. 

Tenaga kerja penetas mendapatkan upah Rp. 151 per butir per 

bulan. 

Beban listrik yang harus dibayarkan tiap mesin tetas 

sebesar Rp. 40.000 dan Rp. 121 untuk biaya per butir telur 

selama satu bulan. Upah tenaga kerja pemanenan dalam satu 

bulan sebesar Rp. 1.000.000 dan tiap harinya melakukan 

pemanenan setidaknya 2.000 ekor, maka untuk satu bulan 
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didapatkan rupiah per ekor sebesar Rp. 510. Biaya vaksinasi 

per ekor sebesar Rp. 190 sehingga dalam satu bulan biaya 

yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.700 per ekor. 

Biaya pemasaran merupakan bilangan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh produsen maupun lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam pemasaran DOD. Biaya pemasaran yang 

dilakukan oleh produsen meliputi biaya pengemasan dan 

transportasi. Biaya pengemasan terbagi atas dua macam, yakni 

biaya pengemasan oleh produsen yang bekerja sama dengan 

agen dan produsen lainnya. Tiap boks khusus DOD, produsen 

yang bekerja sama dengan agen meletakkan 80+2 ekor, 80 

ekor adalah harga yang harus dibayar oleh konsumen dan 2 

ekor merupakan DOD bonus untuk mengganti DOD yang 

mungkin mati selama proses pengiriman, meskipun pada 

kenyataannya kematian saat pengiriman sangat jarang terjadi. 

Berbeda dengan produsen lain yang meletakkan 100+2 ekor 

dalam satu boks khusus DOD, sehingga masing-masing 

didapatkan biaya pengemasan sebesar Rp. 98 dan Rp. 78 per 

ekor. Transportasi yang digunakan untuk pengiriman DOD 

dalam lingkup Pulau Jawa juga dibedakan atas dua macam, 

yakni dalam satu boks berisi 82 ekor dan 102 ekor yang dari 

perhitungan masing-masing biaya per ekor adalah Rp. 244 dan 

Rp. 196. 
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Tabel 3. Analisis komponen biaya produksi dan biaya 

pemasaran DOD Hibrida 

 

Keterangan Satuan 
Nilai 

Komponen 

A. Biaya Produksi   

1. Telur tetas Rp/Butir/Bulan 69.000 

2. Upah tenaga kerja 

kandang 
Rp/Ekor/Bulan 1.800 

3. Upah tenaga kerja 

penetas  
Rp/Butir/Bulan 151 

4. Beban listrik per 

mesin tetas 

Rp.40.000/Bulan 

Rp/Butir/Bulan 121 

5. Upah tenaga kerja 

pemanenan 
Rp/Ekor/Bulan 510 

6. Biaya vaksinasi DOD Rp/Ekor/Bulan 5.700 

 

B. Biaya Pemasaran   

1. Biaya pengemasan 

 Kapasitas (80+2) Rp. 

8.000 

 Kapasitas (100+2) Rp. 

8.000 

Rp/Ekor 

 

98 

78 

2. Biaya transportasi  

 Kereta Api - Rp. 

20.000/box  

(80+2 ekor) 

 Kereta Api - Rp. 

20.000/box (100+2 

ekor) 

Rp/Ekor 

 

244 

 

196 

 

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 
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4.7.2  Analisis Margin Pemasaran, Farmer’s Share, dan 

Rasio Keuntungan Terhadap Biaya 

Margin pemasaran merupakan selisih harga dari dua 

tingkat lembaga pemasaran, margin pemasaran menunjukkan 

besaran harga yang harus dibayarkan oleh konsumen atau 

lembaga pemasaran dan harga yang diterima oleh lembaga 

pemasaran lainnya. Margin pemasaran juga meliputi biaya 

pemasaran dan keuntungan, biaya pemasaran merupakan biaya 

yang dikeluarkan untuk menyampaikan suatu barang dari 

lembaga pemasaran ke lembaga lainnya dan keuntungan 

didapat dari perbedaan antara margin pemasaran dan biaya 

pemasaran. Anindita (2004) menjelaskan bahwa seluruh 

komponen margin pemasaran ditampilkan sebagai biaya 

pemasaran dan keuntungan bersih. Keuntungan bersih didapat 

dari perbedaan antara margin pemasaran dan biaya pemasaran.  

Farmer’s share merupakan bagian harga yang 

dibayarkan oleh konsumen yang dapat dinikmati oleh 

produsen. Farmer’s share merupakan indikator yang 

membandingkan rupiah yang diterima oleh produsen dengan 

harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dan sering 

dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi bagian harga 

yang diterima petani, maka pemasaran dapat dikatakan 

semakin efisien, karena semakin rendah mark up atau 

persentase margin, yang menunjukkan bahwa sistem 

pemasaran tersebut dapat menyampaikan produk dari 

produsen ke konsumen dengan porsi biaya dan keuntungan 

pedagang yang relatif lebih rendah. Hubungan antara margin 

pemasaran dan farmer’s share dijelaskan oleh Puspitawati dan 

Wardhani (2013) bahwa semakin besar margin pemasaran 

semakin kecil share yang diterima petani, dan semakin kecil 

margin pemasaran semakin besar share yang diterima petani.  
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Rasio keuntungan terhadap biaya pemasaran dikatakan 

efisien apabila terpenuhi beberapa syarat: (a) bagi peternak, 

pemasaran efisien bila harga yang diterima petani relatif 

tinggi; (b) bagi lembaga pemasaran, pemasaran efisien bila 

keuntungan yang diperoleh relatif tinggi dan biaya yang 

dikeluarkan rendah. Rasio keuntungan terhadap biaya yang 

efisien tercermin dari nilai (R/C), jika (R/C) > 1 maka 

dikatakan efisien dan jika (R/C) < 1 pemasaran bersifat tidak 

efisien. 

 

4.7.2.1 Analisis Distribusi Margin, Farmer’s Share, dan 

Rasio Keuntungan Terhadap Biaya Pada Saluran 

Pemasaran 1 

Saluran pemasaran pertama dilakukan oleh peternak 

skala besar, terdapat dua tabel yang menggambarkan kondisi 

umum produsen DOD dalam melakukan penetasan telur. 

Tabel pertama merupakan kondisi yang peternak 

menghasilkan DOD melalui kemampuan produksi mesin tetas 

yang dimiliki dan tabel kedua adalah kondisi peternak yang 

menghasilkan DOD melalui buruh penetas. Pada saluran 

pemasaran ini pihak peternak sebagai produsen merupakan 

pihak yang mengeluarkan biaya pemasaran, dikarenakan 

pemasaran yang terjadi adalah pemasaran langsung dan hanya 

melibatkan dua pihak yakni produsen dan konsumen. 

Komponen biaya pemasaran DOD yang dilakukan oleh 

peternak meliputi biaya pengemasan dan transportasi. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 



66 
 

Tabel 4. Distribusi margin, farmer’s share, rasio 

keuntungan terhadap biaya pemasaran DOD 

Hibrida saluran pemasaran 1 (tanpa melalui buruh 

penetas) 

 

Pelaku pasar 

Saluran pemasaran 1-a 

Harga 

(Rp/ekor) 

Distribusi 

margin 

(%) 

Farmer’s 

share 

(%) 

R/C 

Produsen DOD      

 Harga jual 6.500  100 1,09 

 Biaya produksi 2.839 91,2   

 Biaya 

pengemasan 

78 2,50   

 Biaya 

Transportasi 

196 6,30   

 Total biaya 

pemasaran dan 

produksi 

3.113    

 Keuntungan 3.387    

Konsumen     

 Harga beli 6.500    

Margin total 3.113 100   

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 

 

Pada tingkat peternak, harga jual DOD rata-rata sebesar 

Rp. 6.500. Total biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh 

peternak antara lain: biaya pengemasan untuk per ekor DOD 

terhitung sebesar Rp. 78 per ekor. Pada saluran pemasaran ini 

peternak melakukan pengiriman DOD hingga diterima oleh 

konsumen dengan biaya transportasi/pengiriman sebesar Rp. 

196 per ekor. Margin total pada kondisi ini merupakan besaran 

biaya produksi dan pemasaran yang dikeluarkan oleh produsen 

yakni sebesar Rp. 3.113 per ekor untuk DOD yang ditetaskan 
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sendiri, sedangkan untuk DOD yang dihasilkan melalui buruh 

penetas Rp. 2.974 per ekor.  

Distribusi margin merupakan biaya pemasaran produsen 

yang dikeluarkan dibagi dengan margin total dikalikan dengan 

100%. Distribusi margin dari saluran pemasaran pertama yang 

tidak melibatkan buruh penetas tersaji pada Tabel 4 kolom 3. 

Pada tabel yang berbeda, penetesan yang melewati mitra 

penetesan menunjukkan perbedaan selisih distribusi margin 

yang lebih kecil yakni 90,79%. Lebih jelas dapat dilihat pada 

Tabel 5 kolom 3. 

Peternak yang menjalankan usaha penetasan dengan 

melibatkan buruh penetas akan mendapatkan biaya pemasaran 

yang lebih kecil, dalam hal ini peternak membayar upah 

penetas sebesar Rp. 2.700 per ekor, angka tersebut didapatkan 

dari harga telur per butir yang dijual peternak kepada buruh 

penetas mitra sebesar Rp. 2.300 per butir, selanjutnya DOD 

yang telah dihasilkan oleh buruh penetas akan dibeli oleh 

peternak dengan harga Rp. 5.000 per ekor. 

Perhitungan dari dua jenis saluran pemasaran 

menunjukkan angka keuntungan yang berbeda. DOD yang 

dihasilkan dari penetesan sendiri memperoleh keuntungan 

yang lebih rendah yakni sebesar Rp. 3.387, sedangkan DOD 

yang dihasilkan dari buruh penetas didapatkan keuntungan 

sebesar Rp. 3.526 per ekor. Farmer’s share peternak berada 

pada angka 100% karena pemasaran DOD yang tidak 

melibatkan lembaga pemasaran. Rasio keuntungan terhadap 

biaya masing-masing diperoleh sebesar 1,09 dan 1,18. 
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Tabel 5. Distribusi margin, farmer’s share, rasio keuntungan 

terhadap biaya pemasaran DOD Hibrida saluran 

pemasaran 1 (melalui buruh penetas) 

 

Pelaku pasar 

Saluran pemasaran 1-b 

Harga 

(Rp/ekor) 

Distribusi 

margin 

(%) 

Farmer’s 

share 

(%) 

R/C 

Produsen DOD      

 Harga jual 6.500  100 1,18 

 Upah buruh 

penetas 

2.700 90,79   

 Biaya 

pengemasan 

78 2,62   

 Biaya 

Transportasi 

196 6,59   

 Total upah buruh 

dan biaya 

pemasaran 

2.974    

 Keuntungan 3.526    

Konsumen     

 Harga beli 6.500    

Margin total 2.974 100   

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 

 

Perhitungan dari dua jenis saluran pemasaran 

menunjukkan angka keuntungan yang berbeda. DOD yang 

dihasilkan dari penetesan sendiri memperoleh keuntungan 

yang lebih rendah yakni sebesar Rp. 3.387, sedangkan DOD 

yang dihasilkan dari buruh penetas didapatkan keuntungan 

sebesar Rp. 3.526 per ekor. Farmer’s share peternak berada 

pada angka 100% karena pemasaran DOD yang tidak 

melibatkan lembaga pemasaran. Rasio keuntungan terhadap 

biaya masing-masing diperoleh sebesar 1,09 dan 1,18. 
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4.7.2.2 Analisis Distribusi Margin, Farmer’s Share, dan 

Rasio Keuntungan Terhadap Biaya Pada Saluran 

Pemasaran 2 

Produsen DOD pada saluran pemasaran kedua 

merupakan peternak dengan skala kecil yang menjalankan 

usaha produksi DOD secara mandiri. Kapasitas produksi telur 

yang sedikit sesuai dengan kemampuan mesin tetas yang 

dimiliki sehingga peternak skala kecil ini tidak mengeluarkan 

biaya untuk buruh penetas. Saluran pemasaran kedua 

melibatkan pengepul tingkat desa dan memposisikan peternak 

sebagai pelaku pasar yang pasif karena peternak atau produsen 

DOD tidak mengeluarkan biaya pemasaran. Farmer’s share 

yang diterima oleh peternak sebesar 81,42 %. 

Margin total pada saluran pemasaran ini sebesar Rp. 

3.050 per ekor yang merupakan penjumlahan atas biaya 

produksi dan biaya pemasaran. Margin pemasaran total 

didistribusikan pada biaya produksi oleh produsen dan biaya 

pemasaran oleh pengepul tingkat desa yang meliputi upah 

tenaga kerja, biaya pengemasan serta biaya transportasi. 

Pengepul tingkat desa mendapatkan DOD dari produsen 

dengan harga rata-rata Rp. 5.700 per ekor. Pengepul tidak 

mengeluarkan biaya vaksinasi karena tidak pernah dilakukan. 

Upah tenaga kerja dihitung atas tenaga yang dikeluarkan 

pengepul dalam pendistribusikan DOD. Upah tenaga kerja 

terhitung sebesar Rp. 53 per ekor. Biaya pengemasan oleh 

pengepul sebesar Rp. 78 per ekor dan biaya transportasi 

sebesar Rp. 80 per ekor, biaya transportasi oleh pengepul lebih 

kecil jika dibandingkan peternak skala besar yang melakukan 

penjualan secara lansung ke konsumen dikarenakan jumlah 

DOD yang dipasarkan dan wilayah pemasaran yang cukup 



70 
 

dijangkau dengan menggunakan motor. Besaran biaya 

pemasaran dan keuntungan yang diterima oleh pengepul 

terdistribusikan dalam Tabel 6 kolom 3. Keuntungan yang 

diperoleh pengepul untuk setiap ekor DOD sebesar Rp. 1.089. 

 

Tabel 6. Distribusi margin, farmer’s share, rasio keuntungan 

terhadap biaya pemasaran DOD Hibrida saluran 

pemasaran 2 

 

Pelaku pasar 

Saluran pemasaran 2  

Harga 

(Rp/ekor) 

Distribu

si margin 

(%) 

Farmer’s 

share 

(%) 

R/C Eps 

Produsen DOD       

 Harga jual 5.700  81,42 1.01  

 Biaya produksi 2.839 93,08    

 Keuntungan 2.861     

Pengepul     0,037 

 Harga beli 5.700     

 Biaya pengemasan 78 2,56    

 Biaya transportasi 80 2,62    

 Upah tenaga kerja 53 1,74    

 Total biaya pemasaran 211     

 Keuntungan 1.089     

 Harga jual 7.000     

Konsumen      

 Harga beli 7.000     

Margin total 3.050 100    

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 
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4.7.2.3 Analisis Distribusi Margin, Farmer’s Share, dan 

Rasio Keuntungan Terhadap Biaya Pada Saluran 

Pemasaran 3 

Margin total sebesar Rp. 3.232 per ekor pada Tabel 7 

merupakan total biaya produksi dan pemasaran produsen 

sebesar Rp. 3.113 dan biaya pemasaran pedagang pengecer 

sebesar Rp. 119 per ekor. Bagian yang diterima oleh peternak 

(Farmer’s share) sebesar 92,86% adalah perhitungan dari 

harga jual produsen dibagi dengan harga beli produsen dikali 

dengan 100%. 

Pedagang pengecer pada saluran pemasaran ini 

memperoleh total keuntungan sebesar Rp. 381 per ekor, angka 

ini merupakan pengurangan dari keuntungan kotor (Rp. 500) 

dengan total biaya pemasaran (Rp. 80) dan upah tenaga kerja 

yang dikeluarkan pedagang pengecer (Rp. 39). Rasio 

keuntungan terhadap biaya yang diterima oleh produsen 

adalah 1,09. 

Margin total pada Tabel 8 terhitung sebesar Rp. 3.093 

adalah angka yang diperoleh dari penjumlahan biaya yang 

harus dikeluarkan produsen untuk buruh penetas dan biaya 

pemasaran (Rp. 2.974) dengan total biaya pemasaran 

pedagang pengecer (Rp. 119). DOD yang dihasilkan oleh 

produsen pada Tabel 8 adalah DOD yang dihasilkan melalui 

tenaga buruh penetas. Keterlibatan buruh penetas dalam proses 

produksi DOD mampu menekan biaya produsen dalam 

penyediaan DOD sehingga keuntungan yang diterima 

produsen meningkat. Pada kondisi yang demikian, pedagang 

pengecer tetap mendapatkan keuntungan yang sama karena 

tidak terlibat secara langsung dengan pemberian upah buruh 

penetas. 
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Tabel 7. Distribusi margin, farmer’s share, rasio keuntungan 

terhadap biaya pemasaran DOD Hibrida saluran 

pemasaran 3 (tanpa melalui buruh penetas) 

 

Pelaku Pasar 

Saluran pemasaran 3-a  

Harga 

(Rp/ekor) 

Distribusi 

margin 

(%) 

Farmer’s 

share 

(%) 

R/C Eps 

Produsen DOD       

 Harga jual  6.500  92,86 1,09  

 Biaya produksi 2.839 87,85    

 Biaya pengemasan 78 2,41    

 Biaya pengiriman 196 6,06    

 Total biaya produksi 

dan pemasaran 

3.113     

 Keuntungan 3.387     

Pedagang Pengecer     0,018 

 Harga beli 6.500     

 Biaya transportasi 80 2,47    

 Upah tenaga kerja 39 1,21    

 Total biaya 

pemasaran 

119     

 Keuntungan 381     

 Harga jual 7.000     

Konsumen      

 Harga beli 7.000     

Margin total 3.232 100    

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 
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Tabel 8. Distribusi margin, farmer’s share, rasio keuntungan 

terhadap biaya pemasaran DOD Hibrida saluran 

pemasaran 3 (melalui buruh penetas) 

 

Pelaku Pasar 

Saluran pemasaran 3-b  

Harga 

(Rp/ekor) 

Distribusi 

margin 

(%) 

Farmer’s 

share 

(%) 

R/C Eps 

Produsen DOD       

 Harga jual  6.500  92,86 1,18  

 Upah buruh penetas 2.700 87,29    

 Biaya pengemasan 78 2,52    

 Biaya pengiriman 196 6,34    

 Total upah buruh 

dan biaya 

pemasaran 

2.974     

 Keuntungan 3.526     

Pedagang Pengecer     0,018 

 Harga beli 6.500     

 Biaya transportasi 80 2,59    

 Upah tenaga kerja 39 1,26    

 Total biaya 

pemasaran 

119     

 Keuntungan 381     

 Harga jual 7.000     

Konsumen      

 Harga beli 7.000     

Margin total 3.093 100    

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 
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4.7.2.4 Analisis Distribusi Margin, Farmer’s Share, dan 

Rasio Keuntungan Terhadap Biaya Pada Saluran 

Pemasaran 4 

Harga yang disepakati antara peternak yang bermitra 

dengan agen adalah Rp. 5.750 per ekor. Peternak tidak 

mengeluarkan biaya pemasaran karena segala bentuk aktifitas 

pemasaran dilakukan oleh agen. Farmer’s share yang diterima 

peternak sebesar 63,89% merupakan perhitungan dari harga 

jual di tingkat produsen dibagi dengan harga beli di tingkat 

konsumen akhir dikali dengan 100%.  

Agen membeli DOD kepada peternak mitra dengan 

harga yang disepakati sebesar Rp. 5.750 per ekor dan menjual 

kembali kepada pedagang besar dengan harga Rp. 7.250 per 

ekor. Margin pemasaran antara agen dan pedagang besar 

adalah Rp. 1.500 dengan keuntungan yang diperoleh agen 

sebesar Rp. 872 per ekor. Biaya pemasaran yang dilakukan 

oleh agen antara lain: biaya vaksinasi, pengemasan, biaya 

transportasi, tenaga kerja dan pemberian fasilitas obat. Biaya 

pemasaran oleh agen merupakan biaya pemasaran terbesar jika 

dibandingkan dengan lembaga pemasaran lain yang terlibat 

dalam pemasaran DOD. 

Agen mengeluarkan biaya pemasaran untuk vaksinasi 

sebesar Rp. 190 per ekor. Biaya pengemasan dan biaya 

pengiriman oleh agen lebih besar karena dalam satu boks 

hanya menampung 80+2 ekor DOD sehingga diperoleh biaya 

pengemasan dan pengiriman sebesar Rp. 98 dan Rp. 244 per 

ekor. Agen sebagai pihak yang lebih aktif dalam melakukan 

pemasaran membutuhkan tenaga kerja dengan upah sebesar 

Rp. 60 per ekor. Selain itu, bentuk fasilitas yang diberikan 

agen adalah pemberian dua macam obat untuk DOD dengan 

harga sebesar Rp. 36 per ekor.  
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Tabel 9. Distribusi margin, farmer’s share, rasio keuntungan 

terhadap biaya pemasaran DOD Hibrida saluran 

pemasaran 4 (tanpa melalui buruh penetas) 

 

Pelaku pasar 

Saluran pemasaran 4-a  

Harga 

(Rp/ekor) 

Distribusi 

margin 

(%) 

Farmer’s 

share 

(%) 

R/C Eps 

Produsen DOD       

 Harga jual 5.750  63,89 1,025  

 Biaya produksi 2.839 73,23    

 Keuntungan 2.911     

Agen     0,109 

 Harga beli 5.750     

 Biaya vaksinasi 190 4,90    

 Biaya pengemasan 98 2,53    

 Biaya transportasi 244 6,29    

 Tenaga kerja 60 1,55    

 Fasilitas obat 36 0,92    

 Total biaya pemasaran 628     

 keuntungan 872     

 Harga jual 7.250     

Pedagang Besar     0,056 

 Harga beli 7.250     

 Biaya pengemasan 78 2,01    

 Upah tenaga kerja 122 3,15    

 Biaya pengiriman 210 5,42    

 Total biaya pemasaran 410     

 keuntungan 1.340     

 Harga jual 9.000     

Konsumen      

 Harga beli 9.000     

Margin total 3.877 100    

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 
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Tabel 10. Distribusi margin, farmer’s share, rasio 

keuntungan terhadap biaya pemasaran DOD 

Hibrida saluran pemasaran 4 (melalui buruh 

penetas) 

 

Pelaku pasar 

Saluran pemasaran 4-b  

Harga 

(Rp/ekor) 

Distribusi 

margin 

(%) 

Farmer’s 

share 

(%) 

R/C Eps 

Produsen DOD       

 Harga jual 5.750  63,89 1,13  

 Upah buruh penetas 2.700 72,23    

 Keuntungan 3050     

Agen     0,109 

 Harga beli 5.750     

 Biaya vaksinasi 190 5,08    

 Biaya pengemasan 98 2,63    

 Biaya transportasi 244 6,53    

 Tenaga kerja 60 1,60    

 Fasilitas obat 36 0,96    

 Total biaya pemasaran 628     

 keuntungan 872     

 Harga jual 7.250     

Pedagang Besar     0,056 

 Harga beli 7.250     

 Biaya pengemasan 78 2,09    

 Upah tenaga kerja 122 3,26    

 Biaya pengiriman 210 5,62    

 Total biaya pemasaran 410     

 keuntungan 1.340     

 Harga jual 9.000     

Konsumen      

 Harga beli 9.000     

Margin total 3.738 100    

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 
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Pedagang besar membeli DOD dari agen sebesar Rp. 

7.250 per ekor dan menjualnya kepada konsumen akhir 

sebesar Rp. 9.000 per ekor. Biaya pemasaran yang dilakukan 

oleh pedagang besar meliputi biaya pengemasan sebesar Rp. 

78 per ekor, pengemasan ulang dilakukan untuk menyesuaikan 

banyaknya permintaan DOD oleh konsumen akhir, pedagang 

besar meletakkan DOD sebanyak 100+2 ekor dalam satu boks 

khusus. Biaya pemasaran untuk tenaga kerja sebesar Rp. 122 

per ekor dan biaya pengiriman sebesar Rp. 210 per ekor adalah 

biaya terbesar yang dikeluarkan oleh pedagang besar. 

Margin total (Rp. 3.877) yang tercatat pada Tabel 9 

adalah biaya produksi (Rp. 2.839) ditambahkan dengan biaya 

pemasaran agen (Rp. 628) dan pedagang besar (Rp. 410). 

Sedangkan, pada Tabel 10 margin total (Rp. 3.738) merupakan 

biaya yang harus dibayarkan kepada buruh penetas untuk tiap 

ekor DOD yang dihasilkan (Rp. 2.700) ditambahkan dengan 

biaya pemasaran agen (Rp. 628) dan pedagang besar (Rp. 

410). 

Produsen yang memproduksi DOD dengan jalan 

berbeda tidak berpengaruh pada tingkat keuntungan dan biaya 

pemasaran yang dikeluarkan oleh agen maupun pedagang 

besar. Produsen yang menghasilkan DOD melalui buruh 

penetas mendapatkan keuntungan lebih besar. Lebih jelasnya 

dapat dilihat dengan membandingkan Tabel 9 kolom 3 dan 

Tabel 10 kolom 3. Distribusi margin untuk membayar upah 

buruh penetas lebih rendah jika dibandingkan biaya produksi 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan DOD melalui penetasan 

sendiri. 

Keuntungan yang diperoleh oleh pedagang besar lebih 

besar daripada yang diperoleh agen, banyaknya biaya 

pemasaran yang dikeluarkan oleh agen menjadikan sedikitnya 
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keuntungan yang diterima agen. Sementara itu, rasio 

keuntungan terhadap biaya oleh produsen yang memproduksi 

DOD secara mandiri dan melalui buruh penetas masing-

masing sebesar 1,025 dan 1,13. 

Uraian pada tiap saluran pemasaran diatas menunjukkan 

harga jual DOD tertinggi terdapat pada saluran pemasaran 

pertama dan ketiga sebesar Rp. 6.500 per ekor, sedangkan 

harga jual DOD oleh produsen terendah pada saluran 

pemasaran kedua yang diwakili oleh peternak dengan skala 

kecil yakni sebesar Rp. 5.700 per ekor. Harga tersebut berbeda 

tipis dengan peternak skala besar yang bekerja sama dengan 

agen yang menjual DOD sebesar Rp. 5.750 per ekor. 

Margin pemasaran ditingkat agen terdistribusi lebih 

kompleks daripada lembaga pemasaran yang lain, distribusi 

oleh agen meliputi biaya pemasaran diantaranya biaya 

vaksinasi, biaya pengemasan, biaya transportasi, tenaga kerja 

dan fasilitas obat. Sementara itu, margin pemasaran di tingkat 

pedagang pengecer lebih sederhana karena biaya pemasaran 

hanya didistribusikan untuk biaya transportasi dan tenaga 

kerja. Margin pemasaran pada pengepul tingkat desa terbagi 

atas biaya pemasaran untuk biaya pengemasan dan biaya 

transportasi. Margin pemasaran di tingkat pedagang besar 

relatif lebih banyak daripada pengepul karena juga 

mengeluarkan biaya pemasaran untuk membayar upah tenaga 

kerja disamping biaya pengemasan dan transportasi. 

Perbandingan farmer’s share masing-masing saluran 

pemasaran dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 11. Saluran 

pemasaran pertama yang dilakukan oleh peternak tanpa 

melibatkan lembaga pemasaran merupakan share terbesar 

yang diterima oleh peternak sebesar 100%, sedangkan share 
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yang diterima oleh peternak pada saluran pemasaran keempat 

merupakan yang terkecil yaitu sebesar 63,89%. 

 

Tabel 11. Perbandingan farmer’s share masing-masing 

saluran pemasaran 

 
Saluran pemasaran Farmer’s share (%) 

Saluran pemasaran 1 100 

Saluran pemasaran 2 81,42 

Saluran pemasaran 3 92,86 

Saluran pemasaran 4 63,89 

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 

 

Tabel 12. Perbandingan rasio keuntungan terhadap biaya 

(R/C) masing-masing produsen DOD Hibrida 

 

Produsen 
Keuntungan 

(Rp) 

Total biaya 

(Rp) 
Rasio (R/C) 

Produsen 1 3.387 3.113 1,09 

Produsen 2 2.861 2.839 1,01 

Produsen 3 3.387 3.113 1,09 

Produsen 4 2.911 2.839 1,025 

    

(melalui buruh 

penetas) 
   

Produsen 1 3.526 2.974 1,18 

Produsen 2 - - - 

Produsen 3 3.526 2.974 1,18 

Produsen 4 3.050 2.700 1,13 

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 
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Analisis R/C menunjukkan efisiensi pemasaran 

ditingkat produsen karena nilai berada diatas angka 1 (satu). 

Hasil R/C yang berbeda karena perbedaan harga jual yang 

berbeda. Peternak skala besar yang tidak terlibat kerjasama 

dengan agen memperoleh keuntungan lebih besar, yakni Rp. 

3.387 (ditetaskan sendiri) atau Rp. 3.526 (ditetaskan oleh 

buruh penetas). Keuntungan paling rendah diperoleh oleh 

peternak skala kecil karena tidak mampu bersaing dalam 

pemasaran, sehingga menjadi pelaku usaha yang pasif dan 

hanya bergantung pada pengepul tingkat desa. 

Peternak skala besar yang terlibat kerjasama dengan 

agen memperoleh keuntungan yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan peternak skala besar yang lain. Namun, 

dengan proses pemasaran agen yang mampu menjangkau 

wilayah pemasaran yang luas merupakan keuntungan bagi 

peternak mitra. Jangkauan pemasaran yang luas membuat 

pemasaran DOD lebih cepat terserap oleh pasar dan 

meningkatnya keuntungan karena total penjualan DOD yang 

lebih banyak. 

 

Tabel 13. Analisis efisiensi pemasaran pada tiap lembaga 

pemasaran DOD Hibrida 

 

Lembaga Pemasaran 

Total biaya 

pemasaran 

(Rp) 

Total nilai 

produk yang 

dipasarkan 

(Rp) 

Efisiensi 

pemasaran 

Pengepul tingkat desa 211 5.700 0,037 

Pedagang pengecer 119 6.500 0,018 

Agen 628 5.750 0,109 

Pedagang besar 410 7.250 0,056 

Sumber: data primer, diolah (tahun 2014) 
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Lembaga pemasaran bertindak sebagai perantara yang 

mengalirkan DOD dari produsen kepada konsumen. Peranan 

lembaga pemasaran sangat dipengaruhi oleh sistem pasar yang 

berlaku. Setiap lembaga dalam saluran pemasaran memilih 

aktivitas tertentu dalam menentukan keputusan pemasaran 

yang paling menguntungkan. Keputusan tersebut erat 

kaitannya dengan fungsi pemasaran yang dijalankan oleh 

lembaga pemasaran, sebagai upaya mengukur tingkat efisiensi 

ditinjau dari segi ekonomi (keuntungan). 

Kristanto, dkk (1986) mengungkapkan bahwa dalam 

mengukur efisiensi pemasaran dapat dilakukan dengan 

mentabulasikan keseluruhan biaya pemasaran, kemudian 

membaginya dengan keseluruhan nilai dari produk yang 

dipasarkan. Pada pemasaran DOD Hibrida, total biaya 

pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemasaran dalam menyalurkan DOD. Biaya tersebut meliputi: 

biaya tenaga kerja, biaya vaksinasi, biaya pengemasan dan 

biaya pengiriman. Total nilai produk yang dipasarkan 

merupakan biaya pembelian untuk satu ekor DOD dikarenakan 

lembaga pemasaran tidak terlibat dalam memproduksi DOD. 

Kristanto, dkk (1986) mengajukan ketentuan bahwa jika 

hasil pembagian dari total biaya pemasaran dengan total nilai 

produk yang dipasarkan berada dibawah angka 1 (satu), maka 

secara ekonomis pemasaran dikatakan efisien. Begitu juga 

sebaliknya, jika hasilnya berada diatas angka satu maka 

pemasaran bersifat tidak efisien. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa keseluruhan lembaga pemasaran DOD 

telah melaksanakan aktivitas pemasaran dengan efisien. 

Pemasaran paling efisien terjadi ditingkat pedagang pengecer, 

dengan nilai efisiensi pemasaran sebesar 0,018. 

 


