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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri peternakan yang ada di Indonesia telah berjalan 

lama dan seiring berjalannya waktu pembangunan pada sektor 

peternakan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 

optimal dalam pembangunan bangsa khususnya pada 

pemenuhan kebutuhan akan protein hewani. Permintaan 

masyarakat akan hasil peternakan dari tahun ketahun 

mengalami peningkatan, hal tersebut dilatar belakangi oleh 

beberapa faktor diantaranya pendapatan masyarakat yang 

mengalami peningkatan, jumlah penduduk yang semakin 

bertambah serta kesadaran masyarakat akan pentingnya 

produk peternakan. Jumlah produksi unggas khususnya itik 

yang dari tahun ketahun semakin meningkat menjadi bukti 

bahwa usaha pemenuhan hasil peternakan meningkat seiring 

meningkatnya permintaan konsumen. Data BPS (2015) 

menyebutkan bahwa jumlah produksi itik dari tahun 2007 

hingga 2014 di Jawa Timur yaitu sebesar 1.423 ton pada tahun 

2007; 1.443 ton di tahun 2008; dan 2.098 ton di tahun 2009. 

Produksi itik mengalami penurunan di tahun 2010 menjadi 

1.906 ton kemudian meningkat lagi menjadi 2.481 ton di tahun 

2011; 3.525 ton di tahun 2012; 5.777 ton ditahun 2013; dan 

5.878 ton di tahun 2014. 

Sektor peternakan merupakan salah satu andalan sistem 

agribisnis yang ada di Indonesia karena permintaan konsumen 

yang semakin meningkat. Permintaan konsumen yang selalu 

mengalami peningkatan tersebut menjadi pemicu 

digalakkannya pembangunan sektor peternakan. Pembangunan 

peternakan khususnya itik pedaging tidak hanya untuk 
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menopang ketersediaan pangan secara nasional namun juga 

dilakukan guna mensejahterakan pelaku sektor peternakan itu 

sendiri, utamanya adalah peternak. Perkembangan sektor 

peternakan tidak akan terlepas dari kegigihan dan kemampuan 

peran para peternak dalam mengantisipasi perubahan dan 

inovasi baru dalam sektor peternakan. Permasalahan yang 

sering timbul pada sektor peternakan adalah bagian nilai 

petani produsen masih dianggap belum memadai dibanding 

dengan pelaku pada mata rantai yang lain, sebagai akibat nilai 

tambah yang diberikan petani produsen masih minimal. 

Keberhasilan rantai nilai dalam pemasaran itik dapat 

dilihat dari keseimbangan setiap rantai nilai, hal tersebut tidak 

lepas dari lembaga-lembaga penyalur yang bekerja sebagai 

pedagang perantara. Ana, Hartono, dan Utami (2015) 

menjelaskan bahwa lembaga pemasaran merupakan suatu 

organisasi atau perseorangan yang bekerja dalam pengaliran 

barang yang ditawarkan dari produsen sampai ke tangan 

konsumen akhir. Strategi jalur pemasaran, biaya pemasaran 

merupakan komponen inti untuk menentukan marketing 

margin sebagai alat ukur pemasaran. Kotler dan Keller (2009) 

menjelaskan bahwa pemasaran berfungsi sebagai manajemen 

yang mengordinasi dan menjuruskan semua kegiatan usaha 

yang meliputi penilaian dan pengubahan daya beli konsumen 

menjadi permintaan yang efektif akan suatu barang atau jasa 

serta penyampaian barang atau jasa tersebut kepada 

konsumen, sehingga perusahaan dapat mencapai laba atau 

tujuan lain yang ditetapkan dan direncanakan sebelumnya. 

Rendahnya harga yang diterima produsen dan tingginya harga 

di konsumen menunjukan adanya ketidakseimbangan. 

Harga yang tidak seimbang di tingkat produsen dan 

konsumen akhir diakibatkan oleh besarnya biaya pemasaran. 
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Biaya pemasaran dan saluran pemasaran itik pedaging sangat 

dipengaruhi oleh banyaknya lembaga yang terlibat. 

Keberadaan lembaga pemasaran yaitu pedagang perantara 

disisi lain sangat membantu peternak dalam memasarkan 

ternaknya. Heryadi (2011) menyatakan bahwa lembaga 

pemasaran diperlukan dalam sistem pemasaran untuk 

menjembatani kesenjangan (informasi, ruang, waktu 

pemilikan, bentuk, dan seterusnya). Kotler (1997) berpendapat 

bahwa semakin panjang tingkat distribusi atau saluran 

pemasaran dapat mengakibatkan harga konsumen dua atau tiga 

kali lipat dari harga awal.  

Kabupaten Mojokerto dipilih karena masyarakat 

Mojokerto dan sekitarnya banyak menggeluti agribisnis itik 

pedaging, khususnya di Desa Pungging Kecamatan Pungging. 

Desa Pungging merupakan salah satu sentra pemeliharaan atau 

penggemukan itik pedaging di provinsi Jawa Timur. Jumlah 

populasi itik pedaging pada tahun 2014 di Desa Pungging 

adalah sebanyak 104.895 ekor. Warga Desa Pungging 

sebagian besar bermatapencaharian sebagai peternak itik 

pedaging khususnya dalam hal pemeliharaan atau 

penggemukan itik pedaging. Jumlah itik pedaging paling 

banyak yang dimiliki oleh peternak adalah 4000 ekor dan 

paling sedikit adalah 200 ekor. Peternak menjual itik pedaging 

dengan melibatkan lembaga-lembaga pemasaran.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat dianalisis dari pemasaran 

itik pedaging mulai tingkat peternak, pedagang besar, 

pedagang menengah, pedagang kecil, serta konsumen akhir 

yaitu: 
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1. Apa saja saluran pemasaran dan lembaga-lembaga yang 

terlibat didalam pemasaran itik pedaging di Desa 

Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. 

2. Berapa share harga yang diterima peternak, margin 

pemasaran, share biaya, share keuntungan dan efisiensi 

pemasaran itik pedaging. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilakukan analisis pemasaran itik pedaging di 

Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 

diantaranya: 

1. Mengkaji saluran pemasaran dan lembaga-lembaga yang 

terlibat didalam pemasaran itik pedaging di Desa 

Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 

2. Mengkaji efisiensi pemasaran itik pedaging di Desa 

Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan atau manfaat dilakukan analisis pemasaran 

itik pedaging di Desa Pungging Kecamatan Pungging 

Kabupaten Mojokerto adalah: 

1. Bagi peternak selaku produsen dan lembaga-lembaga 

pemasaran yang terlibat, hasil penelitian dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan 

mengenai pemasaran itik pedaging dan mengetahui 

tingkat efisien usaha yang dilakukan. 

2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

penerapan ilmu selama proses perkuliahan, praktek di 

masyarakat, dan wawasan baru mengenai pemasaran itik 

pedaging. 
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3. Bagi pembaca dan peminat permasalah yang sama, hasil 

penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran atau acuan untuk penelitian berikutnya dengan 

masalah yang sama. 

1.5 Kerangka Konsep Penelitian 

 Beternak itik pedaging merupakan salah satu usaha 

dibidang peternakan dalam meningkatkan nilai manfaat ternak 

khususnya daging sebagai produk utama. Keberhasilan 

beternak itik pedaging sangat dipengaruhi oleh proses 

pemasaran dan penetapan harga yang ditentukan oleh peternak 

dalam penjualan itik pedaging dengan mempertimbangkan 

biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan terdiri 

dari biaya produksi, biaya pemasaran dan investasi peralatan. 

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak meliputi biaya 

tetap yang terdiri dari sewa tanah dan gaji tenaga kerja serta 

biaya tidak tetap yang terdiri dari biaya pakan, obat, vaksin, 

desinfektan, listrik, air, dan pembelian Day Old Duck (DOD) 

sehingga dapat diperoleh Farm Gate Price (FGP). Penerimaan 

peternak itik pedaging terdiri dari penjualan kantong pakan, 

karton DOD serta itik pedaging. Pemasaran yang efisien dapat 

dilihat dari jumlah penerimaan yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan.  

Pemasaran itik pedaging dari peternak selaku 

produsen hingga ke konsumen melibatkan beberapa lembaga 

pemasaran seperti pedagang besar, pedagang menengah dan 

pedagang kecil. Lembaga pemasaran yang terlibat akan 

mengeluarkan biaya pemasaran yang besar kecilnya 

tergantung pada fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan. 

Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran 

terdiri dari biaya transportasi, tenaga kerja, retribusi, telepon, 
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serta investasi peralatan yang digunakan dalam melakukan 

pemasaran. 

Lembaga pemasaran yang terkait dalam saluran 

pemasaran melakukan fungsi yang berbeda-beda sesuai 

keperluan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga terjadi 

perbedaan harga disepanjang saluran pemasaran yang pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap harga itik pedaging di 

konsumen akhir. Persentase perbandingan harga jual itik 

pedaging ditingkat peternak dengan harga beli ditingkat 

konsumen akhir dapat dianalisis dengan analisis share harga 

yang diterima peternak. Selisih harga di peternak dengan harga 

beli ditingkat konsumen disebut margin pemasaran. Share 

biaya dalam pemasaran itik pedaging dapat dianalisis dari 

perbandingan antara biaya pemasaran dengan margin 

pemasaran dan share keuntungan diperoleh dari perbandingan 

antara keuntungan dengan margin pemasaran. Efisien atau 

tidaknya suatu usaha tersebut dapat diketahui dari 

perbandingan antara total biaya dengan total nilai produksi, 

apabila hasil kurang dari satu maka usaha tersebut dikatakan 

efisien. Kerangka pikir penelitian analisis pemasaran itik 

pedaging di Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten 

Mojokerto secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran pemasaran itik pedaging 


