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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Keadaan Umum Lokasi 

 Desa pungging merupakan salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tepatnya 18 Km 

dari kota Mojokerto. Desa pungging memiliki luas 352.255 Ha 

yang terdiri dari sawah 225.430 Ha dan tanah pekarangan 

126.825. Desa Pungging terbagi menjadi 7 Dusun diantaranya 

Dusun Pungging, Dusun Patung, Dusun Mejerat, Dusun 

Gebang, Dusun Jagil, Dusun Tamansari dan Dusun Kanigoro. 

Batas-batas Desa pungging adalah sebagai berikut: 

Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Balongmasin 

Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Kalipuro 

Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Tungga Pager 

Sebelah timur  : berbatasan dengan Desa Kembang Ringgit 

Desa pungging memiliki potensi yang besar untuk 

perkembangan ternak terutama itik karena banyak lahan 

pekarangan yang kosong, mengingat keberadaan itik yang 

dimiliki oleh sebagian warga dipelihara di lahan pekarangan 

selain itu dengan melihat mayoritas warga sebagai petani 

maka dapat dirasakan mulai lakunya bahan baku pakan ternak 

itik dari hasil pertanian. 

4.1.2 Keadaan Umum Kelompok Ternak Karya Tani 

 Kelompok ternak Karya Tani berdiri sejak tanggal 15 

April 2004 yang berlokasikan di Desa Pungging Kecamatan 

Pungging Kabupaten Mojokerto. Kelompok Karya Tani 

diketuai oleh bapak H. Salim, usaha pokok dari kelompok 

adalah ternak itik yang terdiri dari itik petelur dan itik 

pedaging. Diawal berdiri kelompok ternak karya Tani 
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beranggotakan 11 orang dengan populasi itik 4.950 ekor yang 

terdiri dari itik pedaging 4.500 ekor dan itik petelur 450 ekor. 

Seiring dengan perkembangan waktu pada tahun 2007 

anggotanya bertambah menjadi 21 orang dengan populasi itik 

17.450 ekor yang terdiri dari 14.700 ekor itik pedaging dan 

2.750 ekor itik petelur, dengan melihat penambahan jumlah 

populasi itik tersebut menunjukkan bahwa perkembangan itik 

pedaging lebih mendominasi dibanding itik petelur. Pada 

bulan Maret 2008 jumlah anggota kelompok bertambah 

menjadi 25 orang dan populasi itik sebanyak 19.950 ekor. 

Pada bulan April 2014 populasi itik mencapai 109.895 ekor 

dengan rincian 4500 ekor itik petelur dan 104.895 ekor itik 

pedaging terhitung enam kali panen dalam setahun. Dari total 

25 orang anggota kelompok tersebut 4 orang anggota hanya 

membudidayakan itik petelur dan 21 orang anggota 

membudidayakan itik pedaging maupun itik pedaging dengan 

itik petelur. Dari 21 orang anggota yang membudidayakan itik 

pedaging terdapat 11 orang anggota yang membudidayakan 

itik lokal Mojosari dan 10 orang membudidayakan itik 

Hibrida. Banyak prestasi yang telah diraih oleh kelompok 

Ternak karya tani, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Juara 1 lomba kelompok ternak itik tingkat kabupaten 

tahun 2008 

b. Juara 3 lomba kelompok ternak itik tahun 2007 tingkat 

provinsi  

c. Juara 2 lomba kelompok ternak itik tahun 2011 tingkat 

provinsi 

d. Juara 1 lomba kelompok ternak itik tahun 2012 tingkat 

provinsi 

Berdirinya kelompok ternak itik karya Tani 

merupakan kegiatan terkoordinir pengembangan dari kegiatan 
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budidaya itik pedaging oleh warga Desa Pungging. Warga 

Desa Pungging lebih tertarik dalam budidaya itik pedaging 

karena apabila ditinjau dari segi perputaran modal lebih cepat 

dengan rata-rata umur panen 40 hari untuk itik Hibrida dan 35 

hari untuk itik lokal Mojosari. 

4.2 Karakteristik Responden Peternak dan Pedagang 

 Responden yang dijadikan sampel pada penelitian 

analisis pemasaran itik pedaging di Desa Pungging Kecamatan 

Pungging Kabupaten Mojokerto berjumlah 37 orang dengan 

rincian 21 orang peternak itik pedaging yang tergabung dalam 

kelompok ternak karya Tani Desa Pungging atau sebesar 56,76 

%; 5 orang pedagang pengecer dengan persentase 13,51%; 

jumlah responden tengkulak dan pedagang besar sama yaitu 

masing-masing 4 orang dengan persentase masing-masing 

sebesar 10,81 %; serta 3 orang agen dengan persentase 8,11 % 

dari keseluruhan responden penelitian yang dapat dilihat pada 

Gambar 3 dan Lampiran 1. Pengambilan data dari masing-

masing responden digunakan sebagai data primer untuk 

karakteristik responden mulai dari peternak, pengecer, 

tegkulak, pedagang besar, hingga agen. Indikator yang 

digunakan dalam penelitian antara lain jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan terakhir, lama usaha serta pekerjaan lain 

selain berternak bagi responden peternak (produsen).  

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 3. Diagram persentase jumlah responden penelitian 
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4.2.1 Responden Peternak (Produsen) 

 Peternak itik pedaging kelompok ternak Karya Tani 

Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 

memiliki populasi itik pedaging paling sedikit 200 ekor dan 

paling banyak 4000 ekor dengan rata-rata kepemilikan 1530 

ekor untuk itik Hibrida dan 781 ekor untuk itik lokal Mojosari 

setiap periodenya. Peternak itik pedaging berperan sebagai 

produsen yang mengasilkan itik pedaging siap potong dalam 

pemasaran itik pedaging. Peternak menjual itik pedaging ke 

pedagang pengecer atau tengkulak yang datang langsung ke 

lokasi peternakan maupun menjual secara langsung kepasar. 

Apabila peternak menjual itik pedaging kepada pedagang 

pengecer atau tengkulak maka seluruh biaya pengangkutan 

ditanggung oleh tengkulak atau pedagang pengecer. 

Karakteristik responden peternak pada penelitian yang telah 

dilakukan terbagi menjadi 4 karakteristik yaitu jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan terakhir dan lama usaha. 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Peternak (Produsen) 

.Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin peternak itik pedaging kelompok ternak 

Karya Tani sebagian besar adalah laki-laki dari total 21 orang 

peternak yang memiliki jenis kelamin laki-laki adalah 20 

orang dan 1 orang perempuan. Berdasarkan jenis itik yang 

dipelihara keseluruhan peternak itik lokal Mojosari memiliki 

jenis kelamin perempuan sedangkan peternak itik Hibrida ada 

terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Seorang 

perempuan yang menjadi peternak itik pedaging dilatar 

belakangi oleh usaha turun temurun dari keluarga dan sebagai 

usaha sampingan. Faktor jenis kelamin seseorang dapat 

mempengaruhi suatu pekerjaan, karena laki-laki pada 
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umumnya memiliki kondisi fisik yang lebih kuat bila 

dibanding perempuan. Selain alasan tersebut, laki-laki 

merupakan kepala keluarga sehingga memiliki tanggung 

jawab yang lebih lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan dan 

kelangsungan hidup keluarga sedangkan perempuan hanya 

berperan secara tidak langsung dalam usaha peternakan yaitu 

dengan cara membantu suami sebagai tenaga kerja. Secara 

rinci karakteristik peternak berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada Gambar 4 dan Lampiran 2. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 4. Diagram persentase jenis kelamin peternak 

4.2.1.2 Karakteristik Responden Peternak (Produsen) 

.Berdasarkan Usia 

Usia peternak itik pedaging yang menjadi responden 

penelitian antara 25 tahun sampai 59 tahun. Mayoritas usia 

keseluruhan peternak yaitu 41-50 tahun, hal tersebut karena 

pada usia tersebut merupakan usia produktif seseorang dalam 

melakukan suatu usaha, khususnya adalah beternak. Peternak 

itik Hibrida mayoritas memiliki usia 41-50 tahun sedangkan 

perternak itik lokal Mojosari yang memiliki usia 41-50 dan 51-

60 sama. Salah satu pendukung dalam ketangkasan melakukan 

suatu kegiatan atau usaha adalah usia seseorang. Usia 

menentukan kemampuan fisik seseorang dalam melakukan 

usaha yang ditekuni khususnya adalah usaha peternakan. 
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Usaha peternakan membutuhkan banyak sekali kegiatan fisik 

dari mulai penyediaan bahan pakan ternak, pemberian pakan 

dan minum pada ternak, pemeliharaan fasilitas seperti kandang 

serta peralatan-peralatan dan lain sebagainya. Prihadiyatama 

(2010) menyatakan bahwa di Indonesia tidak menganut 

batasan umur maksimum dalam bekerja kecuali pegawai 

negeri dan sebagian kecil pegawai swatsa. Secara rinci 

karakteristik peternak berdasarkan usia dapat dilihat pada 

Gambar 5 dan Lampiran 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.3 Karakteristik Responden Peternak (Produsen) 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang 

dalam hal pengambilan keputusan dan pengaturan manajemen 

usaha peternakan. Tingkat pendidikan terakhir peternak baik 

Itik lokal Mojosari maupun itik Hibrida mayoritas adalah 

SLTA yang berjumlah total 17 orang, dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tingkat pendidikan peternak tergolong tinggi. 

Tingkat pendidikan terakhir diukur berdasarkan pendidikan 

formal terakhir yang pernah dilakukan. Tingkat pendidikan 

akhir dapat menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan 

suatu usaha khususnya adalah usaha peternakan. Peternak 

dengan pendidikan terakhir semakin tinggi maka akan 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 5. Diagram persentase usia peternak 
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memiliki keterampilan dan wawasan yang semakin luas serta 

lebih mudah pula dalam menerima pelatihan maupun 

penyuluhan inovasi oleh pihak penyuluh dalam hal budidaya, 

pemeliharaan maupun pemberian pakan pada ternak yang 

dipelihara sehingga dapat membantu mengembangkan usaha 

menjadi lebih baik, hal tersebut sesuai dengan peryataan 

Simanjutak (2005) yang menyatakan bahwa peningkatam 

pengetahuan yang muncul dari penambahan pelatihan formal 

sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman. 

Peternak yang memiliki pendidikan rendah cenderung lebih 

sulit menerima inovasi dari para penyuluh dan lebih 

mengutamakan pengalaman. Tingkat pendidikan terakhir 

peternak secara rinci dapat dilihat pada Gambar 6 dan 

Lampiran 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 6. Diagram persentase pendidikan terakhir peternak  

4.2.1.4 Karakteristik Responden Peternak (Produsen) 

.Berdasarkan Lama Usaha 

 Pengalamanan usaha peternak berdasarkan lama usaha 

berkisar antara 1 tahun hingga 29 tahun. Mayoritas peternak 

itik lokal Mojosari telah berpengalaman dalam usaha beternak 

selama 1-10 tahun dan 11-20 tahun sedangkan peternak itik 

Hibrida mayoritas telah berpengalaman dalam usaha beternak 
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itik selama 21-30 tahun. Lamanya usaha beternak itik yang 

dilakukan oleh para peternak karena di daerah Mojokerto 

khususnya Desa Pungging Kecamatan Pungging merupakan 

sentra budidaya itik.  

Pengalaman usaha dihubungkan dengan waktu yang 

telah dihabiskan seseorang untuk melakukan suatu usaha 

khususnya adalah beternak itik pedaging. Semakin lama waktu 

yang telah dihabiskan maka dapat dikatakan bahwa peternak 

tersebut memiliki banyak pengalaman dan semakin besar pula 

kemampuannya dalam mengenal usaha yang dijalani hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Simanjutak (2005) yang 

menyatakan bahwa pengalama kerja dapat memperdalan dan 

memperluas kemampuan kerja, semakin sering seseorang 

melakukan pekerjaan yang sama maka semakin terampil dan 

semakin cepat menyelesaikan pekerjaan. Peternak yang 

memiliki pengalaman usaha belum terlalu lama atau 1-10 

tahun rata-rata melanjutkan atau mewarisi usaha keluarganya. 

Karakteristik peternak berdasarkan lama usaha secara rinci 

dapat dilihat pada Gambar 7 dan Lampiran 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 7. Diagram persentase lama usaha peternak 
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4.2.2 Responden Pedagang Pengecer 

 Pedagang pengecer adalah lembaga pemasaran atau 

pedagang perantara yang membeli itik pedaging dari peternak 

serta melakukan fungsi pemasaran dan menjual itik pedaging 

tersebut kepada konsumen akhir. Pedagang pengecer menjual 

itik pedaging dalam jumlah sedikit yaitu paling sedikit 1 ekor 

dan paling banyak 10 ekor perkonsumen. pengecer atau 

retailer merupakan perantara yang menjual barang atau jasa 

lengsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi 

(Kotler, 1997). Karakteristik responden pedagang pengecer 

pada penelitian yang telah dilakukan terbagi menjadi 4 

karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan 

terakhir, dan lama berdagang.  

4.2.2.2 Karakteristik Responden Pedagang Pengecer 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin pedagang pengecer pada pemasaran itik 

pedaging di kelompok Ternak Karya Tani keseluruhan laki-

laki yaitu sebanyak 5 orang atau sebesar 100%. Persentase 0% 

muncul dari jenis karekteristik responden yang memiliki jenis 

kelamin perempuan karena perempuan tidak mampu 

menjalankan bisnis pemasaran itik pedaging. Ketidak 

mampuan perempuan dalam melakukan usaha pemasaran itik 

pedaging karena pemasaran itik pedaging membutuhkan 

tenaga yang cukup banyak dari mulai membeli itik pedaging 

ke peternak atau produsen secara langsung dan menjualnya 

kepasar dengan mengendarai alat transportasi berupa sepeda 

motor yang dipasang keranjang serta membawa beban berat 

dari itik pedaging sedangkan laki-laki pada umumnya 

memiliki kondisi fisik yang lebih kuat bila dibanding 

perempuan untuk melakukan kegiatan tersebut. Secara rinci 
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karakteristik pedagang pengecer bersarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

4.2.2.2 Karakteristik Responden Pedagang Pengecer 

Berdasarkan Usia 

Usia pedagang pengecer itik pedaging yang menjadi 

responden penelitian adalah antara 46 tahun sampai 55 tahun. 

Mayoritas pedagang pengecer berusia 51-60 tahun, kerena 

profesi tersebut menjadi pekerjaan utama yang sudah dijalani 

sejak masih muda sehingga cukup banyak pula pengalaman 

dalam pendistribusian yang memberikan maanfaat pada 

pekerjaan yang dijalani. Namun disisi lain dengan usia yang 

semakin tua maka produktivitas kerjanya akan semakin 

menurun. Secara rinci karakteristik responden pedagang 

pengecer berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 8 dan 

Lampiran 3.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 8. Diagram persentase usia pedagang pengecer 

4.2.2.3 Karakteristik Responden Pedagang Pengecer 

Berdasarkan Pendidikan .Terakhir 

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang 

dalam hal pengambilan keputusan dan keberhasilan dalam 

pemasaran itik pedaging. Tingkat pendidikan terakhir 

pedagang pengecer mayoritas adalah SD. Dari data tersebut 

terlihat bahwa tingkat pendidikan akhir pedagang pengecer 
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20%

40%

40% 1-10 tahun

11-20 tahun

21-30 tahun

 

mayoritas tergolong rendah hal tersebut mengakibatkan usaha 

pemasaran itik pedaging tidak dapat berkembang karena 

pedagang pengecer kurang bisa membaca peluang akibat 

kurangnya informasi pasar yaitu menjual barang dagangan ke 

daerah lain yang membutuhkan atau dengan inovasi yang baru. 

Tingkat pendidikan terakhir pedagang pengecer secara rinci 

dapat dilihat pada Gambar 9 dan Lampiran 3. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 9. Diagram persentase tingkat pendidikan terakhir 

pedagang pengecer 

4.2.2.4 Karakteristik Responden Pedagang Pengecer 

Berdasarkan Lama Usaha 

Pedagang pengecer memiliki pengalamanan usaha 

yang relatif lama yaitu antara 10 tahun hingga 30 tahun. Dari 

masing-masing kategori tersebut pedagang pengecer sudah 

berpengalaman dalam berdagang antara 11-20 tahun dan 21-30 

tahun memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing 2 

orang. Pedagang pengecer yang memiliki pengalaman 

berdagang pada kategori 1-10 tahun atau tepatnya selama 10 

tahun yaitu 1 orang. Pengalaman usaha yang dimaksudkan 

dalam menjadi seorang pedegang pengecer adalah waktu yang 

telah dihabiskan oleh seseorang untuk melakukan suatu usaha 

pemasaran itik pedaging. Semakin lama waktu yang telah 

dihabiskan maka dapat dikatakan bahwa peternak tersebut 

memiliki banyak pengalaman dan semakin besar pula 
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kemampuannya dalam melakukan proses penjualan kepada 

konsumen akhir maupun pembelian itik pedaging pada 

peternak sebagai produsen, selain itu pedagang pengecer juga 

mampu mengevaluasi kejadian buruk yang dapat 

menimbulkan kerugian dalam transaksi jual beli. Karakteristik 

pedagang pengecer berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada 

Gambar 10 dan Lampiran 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 10. Diagram persentase lama usaha pedagang 

pengecer 

4.2.3 Responden Tengkulak 

Tengkulak adalah lembaga pemasaran atau pedagang 

perantara yang membeli itik pedaging dari peternak serta 

melakukan fungsi pemasaran dan menjual itik pedaging 

tersebut kepada pedagang besar. Seluruh biaya dalam fungsi 

pemasaran apabila tengkulak membeli itik pedaging dari 

peternak ditanggung oleh tengkulak maupun pedagang besar. 

Tengkulak membeli itik pedaging dengan cara mendatangi 

tempat usaha peternak dan mengantarkan itik pedaging 

tersebut kepada pedagang untuk menjual. Karakteristik 

responden tengkulak pada penelitian yang telah dilakukan 

terbagi menjadi 4 karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, 

tingkat pendidikan terakhir, dan lama berdagang. 



47 

4.2.3.1 Karakteristik Responden Tengkulak Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Tengkulak yang datang ke peternak yang tergabung 

dalam kelompok Ternak Karya Tani keseluruhan adalah laki-

laki dengan jumlah 4 orang atau dengan persentase 100%. 

Faktor jenis kelamin seorang tengkulak dapat berpengaruh 

terhadap kinerja tengkulak tersebut. Laki-laki yang berperan 

sebagai tengkulak dapat bekerja lebih keras dan lebih lincah 

dibandingkan dengan perempuan karena pada umumnya 

secara genetik laki-laki memiliki tenaga dan stamina yang 

lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Ketidak 

mampuan perempuan dalam melakukan usaha pemasara n itik 

pedaging khususnya sebagai tengkulak karena pemasaran itik 

pedaging membutuhkan tenaga yang cukup banyak dari mulai 

membeli itik pedaging ke peternak atau produsen secara 

langsung dan mengantarkannya ke pedagang besar dengan 

lokasi yang tidak hanya di dalam kota Mojokerto atau bahkan 

dilakukan pada dini hari. Selain itu, cara bernegosiasi 

tengkulak laki-laki terhadap peternak juga lebih tegas sehingga 

memungkinkan pendapatannya dapat lebih stabil hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Putri (2008) menyatakan bahwa 

wanita dan pria memiliki perbedaan yang menonjol dalam hal 

pengambilan keputusan karena wanita menggunakan perasaan.  

4.2.3.2 Karakteristik Responden Tengkulak Berdasarkan 

Usia 

Usia tengkulak yang menjadi responden penelitian 

antara 31 tahun sampai 50 tahun. Tengkulak yang berusia 31-

40 tahun dan 41-50 tahun memiliki jumlah yang sama yaitu 

sebanyak 2 orang. Salah satu pendukung dalam ketangkasan 

melakukan suatu kegiatan atau usaha adalah usia seseorang. 
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Usia menentukan kemampuan fisik seseorang dalam 

melakukan usaha yang ditekuni khususnya adalah kemampuan 

dalam medatangi peternak untuk membeli itik. Semakin 

banyak peternak yang dapat dikuasai pemasarannya maka 

semakin besar keuntungan yang tengkulak dapatkan. 

Karakteristik tengkulak berdasarkan usia secara rinci dapat 

dilihat pada Gambar 11 dan Lampiran 4. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 11. Diagram persentase usia tengkulak 

4.2.3.3 Karakteristik Responden Tengkulak Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Tengkulak yang menjadi responden pada penelitian 

sebanyak 4 orang yang keseluruhan memiliki tingkat 

pendidikan terakhir SLTA. Pendidikan merupakan faktor 

penting yang dapat mempengaruhi kemampuan negosiasi 

seorang tengkulak terhadap peternak dan pedagang besar. 

Tengkulak yang memiliki pendidikan tinggi dapat mengetahui 

detail ternak yang dijual maupun dibeli sehingga kerugian 

yang disebabkan oleh human error dapat diminimalkan. 

Tengkulak memiliki tingkat pendidikan terakhir yang sama 

sehingga tidak terdapat perbedaan yang menonjol pada 

kemampuan antar tengkulak berdasarkan pendidikannya. 
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4.2.3.4 Karakteristik Responden Tengkulak Berdasarkan 

Lama Usaha 

Mayoritas tengkulak sudah berpengalaman dalam 

melakukan pekerjaannya antara 11-20 tahun. Pengalaman 

usaha menjadi seorang tengkulak yang dimaksudkan adalah 

waktu yang telah dihabiskan oleh seseorang untuk melakukan 

suatu usaha pemasaran itik pedaging. Semakin lama waktu 

yang telah dihabiskan maka dapat dikatakan bahwa peternak 

tersebut memiliki banyak pengalaman dan semakin besar pula 

kemampuannya dalam melakukan proses penjualan kepada 

pedagang besar maupun pembelian itik pedaging dari 

peternak. Tengkulak yang memiliki pengalaman yang lebih 

tinggi juga mampu mengevaluasi kejadian buruk yang dapat 

menimbulkan kerugian dalam transaksi jual beli seperti 

mengestimasi keadaan fisik itik maupun cara bernegosiasi. 

Karakteristik tengkulak berdasarkan lama usaha secara rinci 

dapat dilihat pada Gambar 12 dan Lampiran 4. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 12. Diagram persentase lama usaha tengkulak 

4.2.4 Responden Pedagang Besar 

Pedagang besar adalah pedagang yang mendapatkan 

itik pedaging dari peternak dan/atau tengkulak untuk 

selanjutnya menjual itik tersebut kepada konsumen akhir 

secara langung maupun ke agen. Pedagang besar membeli itik 
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pedaging secara langsung dari peternak dengan mendatangi 

tempat usaha maupun membelinya dari tengkulak yang 

mengantarkan itik pedaging tersebut ke lokasi penjualan. 

Apabila pedagang besar membeli itik dari peternak maka 

seluruh biaya pemasaran ditanggung oleh pedagang besar 

begitu sebaliknya, apabila pedagang besar membeli itik 

pedaging dari tengkulak maka biaya pemasaran ditanggung 

oleh pihak tengkulak namun dengan biaya pembelian itik yang 

lebih mahal dibanding membeli langsung dari peternak. 

Karakteristik yang perlu diamati meliputi usia, tingkat 

pendidikan akhir, lama usaha, dan jenis kelamin. Kotler (1997) 

perlunya keberadaan pedagang besar bagi produsen karena 

secara umum pedagang besar diperlukan jika penjualan kepada 

pedagang besar dirasa lebih efisien dalam melaksanakan satau 

atau bebrapa fungsi dibandingkan dengan menjual secara 

langsung kepada pengecer atau konsumen akhir. 

4.2.4.1 Karakteristik Responden Pedagang Besar 

.Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Jenis kelamin sangat menentukan usaha yang 

dijalankan seseorang khususnya adalah menjadi seorang 

pedagang besar yang membutuhkan kemampuan fisik kuat 

dalam proses pengangkutan itik pedaging. Jenis kelamin juga 

dapat menentukan tingkat efisiensi pekerjaan yang dilakukan, 

dengan kemampuannya dalam melakukan pengangkutan maka 

dapat mengurangi biaya pengangkutan dalam pembelian 

maupun penjualan itik. Selain itu, secara umum laki-laki 

memiliki tingkat ketegasan yang lebih tegas dibanding 

perempuan, kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan dalam 

transaksi jual beli. Responden pedagang besar pada pemasaran 
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itik pedaging keseluruhan memiliki jenis kelamin laki-laki 

atau sebesar 100%.  

4.2.4.2 Karakteristik Responden Pedagang Besar 

.Berdasarkan Usia 

Salah satu faktor pendukung untuk melalukan suatu 

usaha khususnya dalam bidang pemasaran itik pedaging 

adalah usia seseorang. Kegiatan transaksi yang dilakukan oleh 

pedagang besar kepada peternak, tengkulak maupun konsumen 

akhir sangat ditentukan oleh usia, secara umum pemikiran 

seseorang yang masih memiliki pemikiran yang lebih cerdas 

dibanding usia tua. Pedagang besar yang memasarkan itik 

pedaging kelompok ternak Karya Tani berjumlah 4 orang 

dengan usia antara 40 sampai 49 tahun. Mayoritas pedagang 

besar memiliki usia antara 41-50 tahun dan telah memulai 

usahanya sejak masih muda. Karakteristik pedagang besar 

berdasarkan usia secara rinci dapat dilihat pada Gambar 13 

dan Lampiran 5. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 13. Diagram persentase usia pedagang besar 

4.2.4.3 Karakteristik Responden Pedagang Besar 

.Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tingkat pendidikan terakhir seseorang khususnya 

pedagang besar mementukan keberhasilan dalam pemasaran 

itik pedaging, secara umum semakin tinggi pendidikan 
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seseorang maka kemampuan, ketrampilan serta wawasan yang 

dimiliki lebih banyak sehingga orang tersebut akan terampil 

dalam bertransaksi jual beli itik pedaging. Responden 

pedagang besar yang melakukan transaksi jual beli itik 

pedaging kelompok Ternak Karya Tani sebagian besar 

memiliki pendidikan terakhir SLTA yaitu sebanyak 3 orang. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka mampu 

menciptakan hal-hal baru yang dapat memudahkan pedagang 

besar tersebut dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga 

kemungkinan adanya kerugian dapat diminimalisir, seperti 

halnya kerugian karena tidak lakunya itik yang dipasarkan, 

penurunan berat badan itik hingga kematian pada itik, serta 

perlakuan-perlakuan yang diberikan selama penyimpanan. 

Karakteristik pedagang besar berdasarkan pendidikan terakhir 

secara rinci dapat dilihat pada Gambar 14 dan Lampiran 5. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 14. Diagram persentase pendidikan terakhir pedagang 

besar 

4.2.4.4 Karakteristik Responden Pedagang Besar 

.Berdasarkan Lama Usaha 

Pengalaman dalam melakukan usaha jual beli itik 

pedaging tidak bisa dengan mudah didapat dalam waktu yang 

singkat, semakin lama pedagang besar melakukan usaha jual 

beli maka pedagang tersebut akan lebih mampu dalam 
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memngevaluasi setiap kedaan yang telah terjadi dan mampu 

memprediksi kemungkinan yang akan terjadi sehingga 

kegagalan yang dialami bisa diminimalisir. Belajar dari 

pengalaman selama melakukan jual beli itik pedaging maka 

akan menjadikan usaha yang dilakukan lebih baik dari 

sebelumnya. Selain itu, semakin lama pedagang besar 

melakukan usaha jual beli itik pedaging maka pelanggan yang 

dimiliki akan semakin banyak sehingga kemampuan dalam 

menjual itik akan semakin banyak pula sehingga keuntungan 

yang didapatkan akan semakin besar. Mayoritas pedagang 

besar telah melakukan usaha jual beli itik pedaging selama 11-

20 tahun dengan jumlah 3 orang dan 1 orang telah menjalani 

profesi sebagai pedagang besar selama 21-30 tahun tepatnya 

selama 24 tahun. Pedagang besar yang telah menjalani profesi 

sebagai pedagang besar selama 24 tahun memiliki usia yang 

lebih tua dan telah melakukan usaha berdagang itik pedaging 

sejak usia muda. Karakteristik pedagang besar berdasarkan 

lama usaha secara rinci dapat dilihat pada Gambar 15 dan 

Lampiran 5.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 15. Diagram persentase lama usaha pedagang besar 

4.2.5 Responden Agen 

 Agen adalah lembaga pemasaran yang bekerja sama 

dengan pedagang besar untuk mendapatkan barang dagangan 
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khususnya adalah itik pedaging. Agen menjual itik pedaging 

kepada para pelanggang setiap harinya, sehingga jumlah itik 

yang dibeli maupun dijual setiap harinya relatif sama dengan 

harga yang sama pula. Kotler (1997) agen bisa mewakili 

pembeli maupun penjual secara permanen, terdapat beberapa 

jenis agen diantaranya adalah agen produsen, agen penjualan, 

agen pembelian dan pedagang komisi.  

4.2.5.1 Karakteristik Responden Agen Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 Jenis kelamin menentukan suatu pekerjaan seseorang 

karena pekerjaan menjadi seorang agen itik pedaging terlibat 

dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tenaga 

atau kekuatan fisik dalam kegiatan pengangkutan. Jenis 

kelamin agen pada pemasaran itik pedaging di kelompok 

Ternak Karya Tani keseluruhan laki-laki yaitu sebanyak 3 

orang atau sebesar 100%. Persentase 0% muncul dari jenis 

karekteristik responden yang memiliki jenis kelamin 

perempuan karena perempuan tidak mampu menjalankan 

bisnis pemasaran itik pedaging. Dalam proses pemasaran itik 

pedaging agen mengambil atau membeli itik dari pedagang 

besar kemudian mengantarkan kepada masing-masing 

konsumen yang menjadi pelanggan. 

4.2.5.2 Karakteristik Responden Agen Berdasarkan Usia 

 Usia agen pada pemasaran itik pedaging kelompok 

ternak karya tani tergolong merata dan bervariasi. Karektiristik 

agen berdasarkan usia memiliki jumlah yang sama yaitu 

masing-masing 1 orang. Agen antara 30-55 tahun. Usia sangat 

menentukan usaha yang dilakukan seseorang, pada usia yang 

lebih muda umumnya seseorangnya memiliki fisik yang masih 
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kuat dan semangat kerja yang tinggi dan akan mengalami 

penurunan fisik serta semangat kerja. Karakteristik agen 

berdasarkan usia secara rinci dapat dilihat pada Gambar 16 

dan Lampiran 6. 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 16. Diagram persentase usia agen 

4.2.5.3 Karakteristik Responden Agen Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Tingkat pendidikan seorang agen sangat menentukan 

dalam penjualan itik pedaging, secara umum semakin tinggi 

pendidikan yang telah ditempuh semakin banyak pula 

pengetahuan yang didapatkan maka seorang agen akan 

semakin pandai dalam mengahadapi situasi, selain itu akan 

semakin terampil dan mudah mengerti mengenai informasi-

informasi penting dalam penjualan dan pembelian itik 

pedaging. Mayoritas agen memiliki pendidikan terakhir SD, 

karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan kejenjang yang 

lebih tinggi sehingga memilih untuk bekerja. Dalam 

pemasaran itik pedaging agen harus memiliki keterampilan-

ketermapilan dan wawasan yang tinggi untuk tetap bisa 

mengikuti persaingan pasar dan mempertahankan pelanggan. 

Karakteristik agen berdasarkan pendidikan terakhir secara 

rinci dapat dilihat pada Gambar 17 dan Lampiran 6.  
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Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 17. Diagram persentase pendidikan terakhir agen 

4.2.5.4 Karakteristik Responden Agen Berdasarkan Lama 

Usaha 

Lama usaha yang dijalankan oleh agen akan 

mempengaruhi pengalaman agen dalam melakukan transaksi 

jual beli itik pedaging. Pengalaman usaha menjadi seorang 

tengkulak dihubungkan dengan waktu yang telah dihabiskan 

oleh seseorang untuk melakukan suatu usaha pemasaran itik 

pedaging. Semakin lama usaha yang dilakukan oleh agen 

maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan oleh agen 

dalam menjalani usahanya, dengan memiliki pengalaman yang 

banyak maka akan menjadikan agen selalu melakukan evaluasi 

terhadap usaha yang telah dilakakukan dan melakukan 

perbaikan pada usaha yang dijalani sehinggi kemungkinan 

adanya kerugian besar dapat diminimalisir. Selain itu, semakin 

lama usaha yang dilakukan maka tingkat kepercayaan yang 

diberikan seorang pelanggan baik penjual maupun pembeli 

juga lebih besar dan kemungkinan bertahannya seorang 

pelanggan akan besar pula. Mayoritas responden agen telah 

melakukan usaha selama 21-30 tahun. Karakteristik agen 

berdasarkan lama usaha secara rinci dapat dilihat pada Gambar 

18 dan Lampiran 6.  
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Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 18. Diagram persentase lama usaha agen 

4.3 Analisis Lembaga Pemasaran 

 Penelitian dimulai dengan menelusuri lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam pemasaran itik pedaging baik 

itik lokal Mojosari maupun Itik Hibrida yang dihasilkan oleh 

kelompok Ternak Karya Tani dari mulai peternak sampai ke 

konsumen akhir. Kotler (1997) serangkaian lembaga pada 

saluran pemasaran memiliki ketergantungan satu sama lain 

dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suau produk atau 

jasa siap digunakan atau dikonsumsi. 

4.3.1 Peternak 

 Peternak merupakan pihak produsen yang 

menghasilkan itik pedaging baik itik lokal Mojosari maupun 

Itik Hibrida. Produsen menyediakan itik pedaging yang siap 

dipasarkan atau didistribusikan oleh pedagang pengecer, 

tengkulak, pedagang besar, dan agen serta sebagian dipasarkan 

secara lengsung kepada konsumen akhir, dengan memasarkan 

secara langsung kepada konsumen akhir maka penerimaannya 

juga akan semakin bertambah. Apabila peternak menjual itik 

pedaging kepada pedagang pengecer, tengkulak atau pedagang 

besar maka seluruh biaya pengangkutan ditanggung oleh pihak 

pembeli dan para pembeli yang mendatang lokasi peternakan.  
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4.3.1.1 Kegiatan Beternak Itik 

 Beternak itik khususnya dalam hal pembudidayaan 

itik pedaging merupakan suatu usaha yang dijalani oleh 

peternak yang bergabung di kelompok ternak karya Tani. 

Keberhasilan dalam beternak itik pedaging tidak terlepas dari 

manajemen pemeliharaan yang baik dan sesuai. Manajemen 

yang dimaksudkan dalam pemeliharaan itik pedaging meliputi 

perkandangan, pemberian pakan, serta pemilihan DOD.  

4.3.1.1.1 Jenis Itik 

 Jenis itik yang dipelihara oleh petenak adalah itik 

lokal Mojosari dan itik Hibrida. Peternak membeli DOD dari 

Desa Modopuro Kecamatan Mojosari yang merupakan sentra 

penjualan DOD, baik DOD itik lokal Mojosari maupun DOD 

Itik Hibrida. Ciptaan (2001) menyatakan bahwa Itik Mojosari 

merupakan itik lokal Indonesia yang berasal dari Desa 

Modopuro Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Ciri-

ciri itik mojosari adalah memiliki bulu yang berwarna 

kemerahan dengan variasi coklat kehitaman, warna paruh dan 

kaki hitam (Danang, 2012). Itik Hibrida yang dibudidayakan 

oleh peternak kelopok ternak Karya Tani adalah hasil 

persilangan antara itik Peking dengan itik Campbel, dari hasil 

penelitian diketahui bahwa ciri-ciri itik Hibrida tersebut adalah 

memiliki postur tubuh yang lebih besar dibanding itik lokal 

Mojosari dengan warna bulu dominan hitam dengan corak 

putih dan coklat. Keunggulan itik Hibrida didanding dengan 

itik Mojosari yaitu memiliki pertumbuhan bobot badan yang 

relatif lebih cepat serta lebih tahan terhadap serangan penyakit. 

Gambar itik lokal Mojosari dan Hibrida dapat dilihat pada 

Lampiran 35. 
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 Lama pemeliharaan itik lokal Mojosari dan itik 

Hibrida berbeda, pada itik lokal Mojosari lama pemeliharaan 

hingga panen adalah 35 hari sedangkan pada itik Hibrida 

adalah 40 hari. Adanya perbedaan lama pemeliharaan tersebut 

didasarkan pada permintaan konsumen dan waktu optimal 

pertumbuhan itik pedaging.  

4.3.1.1.2 Perkandangan  

 Perkandangan yang dibuat oleh peternak rata-rata 

adalah kandang permanen yang dibangun di lahan pekarangan 

dan dilengkapi dengan peralatan kandang yang meliputi 

tempat pakan, tempat minum, tandon, fasilitas air, saluran 

listrik, serta peralatan-peralatan pendukung yang lain. 

Kandang yang dibuat oleh peternak adalah kandang terbuka 

(open house) berdinding kayu atau bambu. Model atap yang 

dibuat adalah gable dengan bahan atap dari genteng maupun 

asbes sedangkan untuk model lantainya adalah litter. Luas 

kandang yang dimiliki peternak beragam, sesuai dengan 

banyaknya itik pedaging yang dipelihara. Rata-rata kepadatan 

kandang yang dibuat oleh peternak adalah 5,5 ekor/m2. 

Danang, Sudjarwo, dan Achmanu (2012) menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat kepadatan kandang akan 

mengakibatkan semakin tinggi pula persaingan atau perebutan 

dalam mengkonsumsi pakan karena ruang kandang yang 

terlalu sempit sehingga konsumsi pakan menurun dan 

pertumbuhan ternak terlambat. Gambar kandang, tempat 

pakan, tempat minum dan peralatan kandang peternak itik 

pedaging kelompok ternak “Karya Tani” dapat dilihat pada 

Lampiran 35. 
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4.3.1.1.3 Pemberian Pakan dan Minum 

 Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu usaha 

peternakan adalah faktor pemberian pakan. Pemberian pakan 

yang dilakukan oleh peternak kelompok ternak Karya Tani 

adalah dua kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Pakan 

yang diberikan merupakan pakan campuran yang terdiri dari 

bekatul, jagung, dan konsentrat 511 serta konsentrat 144 

produksi PT Charoen Pokphand. Pencampuran pakan 

dilakukan secara manual oleh peternak. Pakan yang telah 

dicampur diberikan dalam bentuk kering oleh peternak, untuk 

meminimalkan jumlah konsumsi pakan serta tenaga, hal 

tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Arianti dan Ali (2009) 

yang menyatakan bahwa cara pemberian pakan yang paling 

banyak dilakukan oleh peternak adalah mencampurkannya 

dengan air sehingga itik lebih mudah mengambil dan menelan. 

Pemberian minum oleh peternak itik dilakukan secara ad 

libitum yaitu diberikan secara terus menerus. Gambar jenis 

pakan dan pencampuran pakan dapat dilihat pada Lampiran 

35. 

4.3.1.2 FGP (Farm Gate Price) 

 Keterlibatan peternak dalam penentuan harga ditingkat 

peternak (Farm Gate Price) sangat rendah karena harga itik 

pedaging sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan 

pasar. Pada penelitian, proses penentuan harga sering 

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli yaitu 

pedagang pengecer maupun tengkulak dan peternak sesuai 

harga pasar sehingga baik peternak maupun pembeli harus 

mengetahui informasi pasar. Meskipun demikian selama 

proses penelitian harga yang dikeluarkan oleh peternak 
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(produsen) masih lebih tinggi dari pada biaya produksi 

sehingga peternak tidak mengalami kerugian. 

 Rata-rata biaya yang dikeluarkan peternak untuk 

memproduksi satu ekor itik Hibrida dengan usia panen 40 hari 

lebih besar dibandingkan dengan itik lokal Mojosari dengan 

usia panen 35 hari. Hasil tersebut merupakan penjumlahan dari 

beberapa komponen biaya produksi yaitu biaya tetap yang 

terdiri dari biaya untuk sewa lahan, PBB, tenaga kerja, 

penyusutan alat dan biaya tidak tetap yang terdiri dari biaya 

untuk pembelian pakan, DOD, desinvektan, vitamin, 

pembayaran listrik dan air, serta BBM. Biaya produksi per 

ekor itik lokal Mojosari dan itik Hibrida pemasaran tidak 

langsung dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis komponen biaya produksi peternak itik lokal 

Mojosari dan itik Hibrida pemasaran tidak langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: data primer, diolah (tahun 2016)  
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4.3.2 Pedagang Pengecer 

 Pedagang pengecer adalah lembaga pemasaran yang 

hanya melakukan kegiatan pembeliaan itik pedaging baik itik 

lokal Mojosari maupun Itik Hibrida di peternak (produsen) 

kemudian dijual di pasar. Pedagang pengecer menjual itik 

setiap harinya dipasar Mojosari, sedangkan untuk memenuhi 

permintaan pasar pedagang pengecer membeli itik pedaging 

tidak hanya dari kelompok Ternak Karya Tani Desa Pungging 

tetapi juga dari peternak lain bahkan peternak yang ada di luar 

daerah Pungging. 

 Pembelian itik lokal Mojosari oleh pedagang pengecer 

di peternak dengan satuan ekor, sedangkan untuk itik Hibrida 

dibeli dengan satuan kilogram (kg). Pembelian itik di peternak 

dilakukan oleh pedagang pengecer sepulang dari pasar setelah 

berjualan, sehingga pedagang pengecer menganggung biaya 

pakan, kandang untuk penyimpanan atau penampungan, 

penyusutan bobot badan bahkan tidak jarang terjadi kematian 

pada itik. Pedagang pengecer akan mengalami kerugian 

apabila itik pedaging yang dipasarkan lama tidak terjual, untuk 

meminimalisir hal tersebut pedagang pengecer menjual itik 

lokal Mojosari maupun Itik Hibrida dengan satuan ekor. 

Proses pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengecer 

selain menanggung biaya pengangkutan, biaya penyimpanan 

sementara, dan biaya pakan juga menanggung biaya retribusi 

pasar. 

4.3.3 Tengkulak  

 Tengkulak adalah lembaga pemasaran yang membeli 

barang dari produsen secara langsung dan menjualnya kembali 

kepada pedagang besar. Pembelian itik pedaging oleh 

tengkulak dengan cara mendatangi langsung lokasi peternakan 
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kemudian dijual kepada pedagang besar secara langsung atau 

terkadang disimpan terlebih dahulu, apabila dilakukan 

penyimpanan terlebih dahulu maka tengkulak juga 

menanggung biaya perkandangan untuk penyimpanan itik 

serta biaya pemberian pakan selain biaya pengangkutan yang 

terdiri dari biaya transposrtasi dan biaya tenaga kerja. 

Tengkulak membeli itik Hibrida dari peternak dengan satuan 

kilogram (kg) dan menjualnya kepada pedagang besar dengan 

satuang ekor, sedangkan untuk pembelian maupun penjualan 

itik lokal Mojosari dengan satuan ekor. Tengkulak menjual 

barang dagangannya kepada pedagang besar sewaktu-waktu, 

namun ada juga yang telah menjalin kerja sama dengan 

pedagang besar. Tengkulak memilih menjual barang 

dagangannya kepada pedagang besar dengan alasan tidak 

adanya pelanggan dipasar, tidak menanggung resiko tidak 

laku, serta tidak menanggung biaya pakan dan penyimpanan 

apabila dijual secara langsung. 

.3.4 Pedagang Besar 

 Pedagang besar adalah lembaga pemasaran yang 

membeli itik pedaging dari peternak (produsen) secara 

langsung maupun dari tengkulak. Pembelian itik pedaging dari 

peternak dilakukan pedagang besar dengan satuan kilogram 

(kg) untuk itik Hibrida dan satuan ekor untuk itik lokal 

Mojosari sedangkan pembelian itik pedaging dari tengkulak 

baik itik lokal Mojosari maupun itik Hibrida menggunakan 

satuan ekor, pembelian itik dari tengkulak dilakukan oleh 

pedagang besar karena lokasi yang jauh dari Desa Pungging, 

kurangnya ketersediaan barang dagangan untuk memenuhi 

permintaan pasar serta tidak adanya peternak yang menjadi 

langganan. Keberadaan tengkulak dan pedagang besar saling 
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menguntungkan satu sama lain. Pedagang besar berperan 

sebagai pengepul sekaligus penyedia barang dagangan bagi 

agen. Pedagang besar secara tidak langsung telah memiliki 

ikatan kerja sama dengan pihak agen meskipun hanya dengan 

mengandalkan kepercayaan. Apabila tengkulak mengantarkan 

barang dagangan sehari sebelum dipasarkan maka pedagang 

besar yang menanggung biaya pakan sekaligus penyimpanan, 

begitu juga sebalinya. 

4.3.5 Agen 

 Agen adalah lembaga pemasaran yang memasarkan 

barang dagangan yang diperoleh dari pedagang besar. Agen 

membeli dan menjual itik lokal Mojosari serta itik Hibrida 

dengan satuan ekor kepada konsumen akhir yang yang telah 

menjadi langganan setiap harinya, sehingga jumlah barang 

dagangan yang dijual dan dibeli oleh pihak agen setiap harinya 

tidak jauh berbeda. Pihak konsumen akhir melakukan 

pembelian itik pedaging dengan cara menghubungi melalu 

telepon atau memesan pada saat agen mengantarkan barang 

sehari sebelumnya. Keberadaan agen sangat menguntungkan 

bagi pedagang besar dan konsumen akhir yang kebanyakan 

adalah pemilik warung makan yang ada disekitaran Sidoarjo. 

Dilihat dari sisi pedagang besar keberadaan agen sangat 

menguntungkan karena agen banyak membantu menjualkan 

barang dagangan pedagang besar meskipun dengan berbagi 

keuntungan dan dilihat dari sisi konsumen akhir keberadaan 

agen sangat membantu karena dengan harga yang sama barang 

diantar ke tempat tujuan oleh agen.  
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4.4 Analisis Saluran Pemasaran Itik Pedaging 

 Analisis saluran pemasaran berfungsi untuk 

menentukan jalur yang lebih efisien dari semua jalur-jalur 

pemasaran yang ada. Saluran pemasaran itik lokal Mojosari 

yang ada di kelompok Ternak karya tani terdapat 4 saluran 

pemasaran yaitu saluran 1, saluran 2, saluran 3 dan saluran 4, 

sedangkan untuk itik Hibrida hanya terdapat 3 saluran yaitu 

saluran 2, saluran 3, dan saluran 4. Saluran pemasaran 1 

merupakan saluran pemasaran langsung, peternak menjual itik 

lokal secara langsung kepada konsumen. Saluran pemasaran 2 

terdiri dari peternak (produsen), pedagang pengecer dan 

konsumen akhir. Saluran pemasaran 3 terdiri dari peternak 

(produsen), tengkulak, pedagang besar dan kosumen akhir. 

Saluran pemasaran 4 terdiri dari peternak (produsen), 

tengkulak, pedagang besar, agen dan konsumen akhir, untuk 

lebih jelasnya saluran pemasaran itik pedaging dapat dilihat 

pada Gambar 19. 

Empat macam saluran pemasaran yang teridentifikasi 

pada pemasaran itik lokal Mojosari memiliki besaran distribusi 

yang berbeda, karena sedikit banyaknya itik yang mampu 

dipasarkan oleh masing-masing pihak hal tersebut sesuai 

dengan Amal dkk (2015) bahwa pentingnya saluran pemasaran 

karena dapat digunakan sebagai tolak ukur kemampuan 

pemasaran. Saluran pemasaran 1 (langsung), saluran 

pemasaran 2, saluran pemasaran 3, dan saluran pemasaran 4 

secara berturut-turut memiliki persentase besaran distribusi 

5,95%; 45,70%; 9,52%; dan 38,83%. Pemasaran itik Hibrida 

dengan 3 macam saluran pemasaran memiliki nilai persentase 

besaran distribusi pada saluran pemasaran 2, saluran 

pemasaran 3 dan saluran pemasaran 4 secara berturut-turut 

adalah 58,45%; 25,14%; dan 16,41%.  
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Gambar 19. Saluran pemasaran itik pedaging 

4.4.1 Saluran Pemasaran Langsung 

 Saluran pemasaran lansung atau saluran pemasaran 1 

pada pemasaran itik hanya terjadi pada itik lokal Mojosari. 

Peternak menjual itik secara langsung kepada konsumen 

dengan cara memasarkannya di pasar Porong Sidoarjo, hal 

tersebut biasa dilakukan apabila peternak sedang tidak ada 

kesibukan atau pemasaran itik pedaging melalui lembaga 

pemasaran sulit dilakukan karena permintaan pasar turun 

sehingga peternak tidak mengalami kerugian karena akan 

semakin meningkatnya biaya produksi. Harga yang diberikan 

oleh peternak (produsen) merupakan harga tertinggi karena 

tidak melibatkan peran lembaga pemasaran, harga itik lokal 

Mojosari yang diberikan oleh peternak pada saat penelitian 

berkisar antara Rp 22.000 hingga Rp 23.000 dengan rata-rata 

Rp 22.432,99 per ekor. Saluran pemasaran 1 itik lokal 

Mojosari dapat dilihat pada Gambar 20. 
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Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 20. Pemasaran langsung itik lokal Mojosari 

4.4.2 Saluran Pemasaran Tidak Langsung 

 Saluran pemasaran tidak langsung banyak dilakukan 

oleh peternak itik pedaging kelompok Ternak Karya Tani baik 

dalam memasarkan itik lokal Mojosari maupun itik Hibrida. 

Peternak memilih pemasaran tidak langsung meskipun 

penerimaannya lebih kecil dibanding pemasaran langsung 

karena peternak tidak ada cukup banyak waktu untuk 

melakukan pemasaran itik dipasar karena harus mengurus 

ternak-ternaknya. selain itu, peternak juga tidak memiliki 

pelanggan dipasar apabila berjualan hanya dimusim panen 

saja.  

 Pada saat penelitian diketahui bahwa saluran 

pemasaran tidak langsung pada pemasaran itik pedaging 

terdapat 3 saluran. Pemasaran tidak langsung ini melibatkan 

beberapa lembaga pemasaran. Keberadaan lembaga pemasaran 

ini secara tidak langsung sangat menguntungkan peternak 

dalam memasarkan itik pedaging hasil produksinya. Saluran 

distribusi sangat diperlukan oleh setiap produsen, karena 

produk yang dihasilkan memberikan kegunaan bentuk bagi 

konsumen, sedangkan lembaga penyalur membentuk atau 

memberikan kegunaan waktu tempat dan pemilikan dari 

produk. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemasaran 

tidak langsung peternak menjual itik lokal Mojosari seharga 

Rp 20.000 per ekor, sedangkan untuk itik Hibrida seharga Rp 

20.000 per kilogram, dengan berat itik Hibrida 1,330 ± 0,0723 

kg maka per ekornya seharga Rp 26.600 untuk nilai tengah 

atau rataan. Harga tersebut merupakan harga yang diberikan 

peternak kepada seluruh lembaga pemasaran yang membeli 

secara langsung itik pedaging kepada peternak seperti halnya 

tengkulak, pedagang pengecer maupun pedagang besar. Harga 

yang diberikan atau diterima oleh masing-masing lembaga 

saluran pada tiap-tiap saluran pemasaran berbeda sesuai 

dengan panjangnya saluran pemasaran. Semakin panjang 

saluran pemasaran maka nilai share harga yang diterima 

peternak (SPf) akan semakin rendah.  

4.4.2.1 Saluran Pemasaran 2 (Peternak    Pedagang   

Pengecer  M  Konsumen Akhir) 

 Saluran pemasaran 2 pada pemasaran itik pedaging 

kelompok Ternak Karya Tani Desa Pungging melibatkan 

pedagang pengecer, karena peternak memiliki keterbatasan 

waktu serta pelanggan itik pedaging dipasar. Proses pemasaran 

dilakukan dengan cara pedagang pengecer mendatangi lokasi 

peternak yang sudah menjadi langganan dan telah mengetahui 

waktu panen atau dihubungi oleh pihak peternak (produsen) 

melalui telepon apabila sudah waktunya panen. Waktu panen 

untuk itik lokal Mojosari rata-rata adalah 35 hari sedangkan 

itik Hibrida 40 hari, penentuan hari panen tersebut didasarkan 

pada permintaan pasar dan pertumbuhan optimal itik 

pedaging.  

 Peternak menjual itik lokal Mojosari yang dipanen 

dijual seharga Rp 20.000 per ekor sedangkan itik Hibrida 
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dijual dengan harga Rp 20.000 per kilogram, dengan berat 

1,330 ± 0,0723 kg maka peternak menerima uang sebesar Rp 

26.600 per ekor. Pedagang pengecer menjual itik kepada 

konsumen akhir dengan harga yang bervariasi untuk itik lokal 

Mojosari dari mulai harga Rp 22.000 hingga 23.000 per ekor 

dengan rata-rata harga jual Rp 22.515,43 per ekor sedangkan 

itik Hibrida Rp 28.000 hingga Rp 30.000 dengan rata-rata 

harga jual Rp 29.206,44 per ekor. Saluran pemasaran 2 pada 

pemasaran itik pedaging dapat dilihat pada Gambar 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 21. Saluran pemasaran 2  

4.4.2.2 Saluran Pemasaran 3 (Peternak         Tengkulak M  

Pedagang Besar        Konsumen Akhir) 

 Saluran pemasaran 3 pada pemasaran itik pedaging 

kelompok Ternak Karya Tani Desa Pungging melibatkan 

tengkulak dan pedagang besar karena peternak yang menjadi 

pelanggan pedagang besar hanya berjumlah sedikit sehingga 
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pedagang besar akan kekurangan itik pedaging yang akan 

dipasarkan apabila hanya membeli atau mendapatkan itik 

pedaging dari peternak. Tengkulak tidak menjual itik secara 

langsung kepada konsumen akhir karena tidak adanya 

pelanggan dipasar atau dengan menjualnya secara langsung 

kepada pedagang besar maka tengkulak tidak menanggung 

resiko tidak lakunya itik yang dipasarkan. Proses pemasaran 

dilakukan dengan cara tengkulak mendatangi lokasi peternak 

yang sudah menjadi langganan kemudian tengkulak 

mengantarkan itik pedaging tersebut kepada pedagang besar 

sehingga biaya pengangkutan ditanggung oleh tengkulak, 

selain itu apabila ternak tidak langsung diantarkan atau dijual 

kepada pedagang besar maka tengkulak juga menanggung 

biaya penyimpanan dan pemberian pakan. Tengkulak menjual 

itik hasil pembeliannya dari peternak tidak hanya di daerah 

Mojokerto melainkan sampai ke daerah Surabaya. Pedagang 

besar menjual itik pedaging secara langsung kepada konsumen 

dipasar sehingga menanggung biaya retribusi pasar. 

Responden pedagang besar pada penelitian menjual itik lokal 

Mojosari dan itik Hibrida di pasar Mojosari dan pasar 

Kembang Surabaya. 

 Peternak menjual itik lokal Mojosari yang sudah siap 

panen atau berusia 35 hari kepada tengkulak dengan harga Rp 

20.000 per ekor sedangkan itik Hibrida dijual dengan harga Rp 

20.000 per kilogram, dengan berat 1,330 ± 0,0723 kg maka 

peternak menerima uang penjualan itik Hibrida sebesar Rp 

26.600 per ekor seperti halnya pada saluran pemasaran saluran 

2. Tengkulak menjual itik kepada pedagang besar dengan 

harga yang bervariasi untuk itik lokal Mojosari dengan harga 

Rp 21.000 per ekor sedangkan Itik Hibrida Rp 27.000 hingga 

Rp 29.000 dengan rata-rata harga jual Rp 27.504,03 per ekor 
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untuk penjualan kepada pedagang besar yang ada di pasar 

Mojosari dan Rp 30.000 apabila penjualan ke pedagang besar 

yang ada diluar kota Mojokerto tepatnya di pasar kembang 

Surabaya. Pedagang besar menjual itik lokal Mojosari kepada 

konsumen akhir dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp 

22.500 hingga Rp 23.000 dengan rata-rata Rp 22.586,69 per 

ekor sedangkan untuk itik Hibrida pedagang besar yang ada di 

pasar Mojosari menjual dengan harga Rp 28.000 hingga Rp 

30.000 dengan harga rata-rata Rp 29.225,38 dan Rp 33.000 per 

ekor untuk itik Hibrida yang dijual di pasar Kembang 

Surabaya. Saluran pemasaran 2 itik pedaging dapat dilihat 

pada Gambar 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 22. Saluran pemasaran 3  
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4.4.2.3 Saluran Pemasaran 4 (Peternak        Tengkulak M  

Pedagang Besar       Agen  m  Konsumen Akhir) 

 Saluran pemasaran 4 pada pemasaran itik pedaging 

kelompok Ternak Karya Tani Desa Pungging paling banyak 

melibatkan lembaga pemasaran diantaranya tengkulak, 

pedagang besar dan agen. Latar belakang dari saluran 

pemasaran 4 tidak berbeda jauh dengan saluran pemasaran 3 

karena peternak yang menjadi pelanggan pedagang besar 

hanya berjumlah sedikit sehingga pedagang besar akan 

kekurangan itik pedaging yang akan dipasarkan apabila hanya 

menjual itik pedaging yang didapatkan atau dibeli langsung 

dari peternak, begitu pula tengkulak yang tidak menjual itik 

secara langsung kepada konsumen akhir karena tidak adanya 

pelanggan dipasar atau dengan menjualnya secara langsung 

kepada pedagang besar maka tengkulak tidak menanggung 

resiko tidak lakunya itik yang dipasarkan. Proses pemasaran 

dilakukan dengan cara tengkulak mendatangi lokasi peternak 

yang sudah menjadi langganan kemudian tengkulak 

mengantarkan itik pedaging tersebut kepada pedagang besar 

sehingga biaya pengangkutan ditanggung oleh tengkulak. 

Tengkulak menjual itik hasil pembeliannya dari peternak 

didaerah Sidoarjo tepatnya di pasar Wonokromo. Pedagang 

besar selain menjual itik juga menjual unggas lainnya seperti 

halnya menthok, itik pedaging dijual secara langsung kepada 

konsumen dipasar Wonokromo dan bekerja sama pula dengan 

agen. Pedagang besar dalam saluran pemasaran 4 menanggung 

biaya retribusi pasar, penyimpanan ternak dan pemberian 

pakan ternak sedangkan agen menanggung biaya 

pengangkutan. Agen mendapatkan barang dagangan khusunya 

itik pedaging dari pedagang besar atas dasar saling percaya 

sehingga agen bisa membawa itik pedaging terlebih dahulu 



73 

dan membayarnya setelah menerima uang dari konsumen 

akhir. Agen memasarkan itik pedaging baik itik lokal Mojosari 

maupun Itik Hibrida dengan cara mengantarkan secara 

langsung kepada konsumen akhir. 

 Peternak menjual itik lokal Mojosari maupun Itik 

Hibrida yang sudah siap panen kepada tengkulak dengan harga 

yang sama dengan pemasaran saluran 2 dan 3 yaitu dengan 

harga Rp 20.000 per ekor untuk itik lokal Mojosari sedangkan 

itik Hibrida dijual dengan harga Rp 20.000 per kilogram, 

dengan berat 1,330 ± 0,0723 kg maka peternak menerima uang 

penjualan itik Hibrida sebesar Rp 26.600 per ekor. Tengkulak 

menjual itik kepada pedagang besar konsumen akhir dengan 

harga Rp 22.000 per ekor sedangkan Itik Hibrida Rp 28.000 

per ekor. Pedagang besar menjual itik Hibrida kepada agen 

dengan harga Rp 24.000 per ekor sedangkan Rp 31.000 untuk 

itik Hibrida. Agen menjual itik pedaging kepada konsumen 

akhir dengan harga Rp 25.000 untuk itik lokal Mojosari dan 

Rp 33.000 untuk itik Hibrida. Saluran pemasaran 4 pada 

pemasaran itik pedaging dapat dilihat pada Gambar 23 
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Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 23. Saluran pemasaran 4 

4.5 Analisis Share Harga yang Diterima Peternak 

 Share harga yang diterima peternak atau yang disebut 

dengan farmer’e price share (SPf) dihitung dengan cara 

membandingkan antara harga ditingkat peternak dengan harga 

beli konsumen akhir dikalikan 100%. Nilai share harga yang 

diterima peternak pada saluran pemasaran 1 (langsung), 

saluran pemasaran 2, saluran pemasaran 3 dan saluran 

pemasaran 4 memiliki nilai yang berbeda dari hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa semakin banyak lembaga 
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pemasaran yang terlibat dalam pemasaran itik pedaging maka 

nilai share harga yang diterima peternak semakin rendah. 

4.5.1 Analisis Share Harga yang Diterima Peternak pada 

Saluran Pemasaran 1 

 Harga jual itik lokal Mojosari pada saluran pemasaran 

1 (langsung) yang diberikan oleh pihak peternak (produsen) 

selaku penjual bervariasi yaitu antara Rp 22.000 hingga Rp 

23.000 per ekor dengan harga rata-rata Rp 22.432,99 per ekor, 

begitu pula dengan harga yang diterima oleh konsumen akhir. 

Nilai share harga yang diterima peternak pada pemasaran itik 

pedaging pada saluran langsung adalah 100% karena harga 

yang diberikan oleh petenak (produsen) selalu penjual 

memiliki nilai yang sama dengan harga yang harus dibayar 

oleh konsumen akhir. Secara rinci nilai share harga yang 

diterima peternak pada pemasaran itik pedaging saluran 

pemasaran 1 (langsung) dapat dilihat pada Gambar 24 dan 

Lampiran 26. 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 24. Nilai share harga yang diterima peternak saluran 

pemasaran 1 

4.5.2 Analisis Share Harga yang Diterima Peternak pada 

Saluran Pemasaran 2 

Nilai share harga yang diterima peternak pada 

pemasaran itik pedaging saluran pemasaran 2 memiliki nilai 

yang lebih rendah dibanding saluran pemasaran 1 (langsung) 

karena adanya lembaga pemasaran yang terlibat yaitu 

pedagang pengecer sehingga harga yang diberikan oleh 
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petenak (produsen) berbeda dengan harga yang dibayarkan 

oleh konsumen akhir. Nilai share harga yang diterima 

peternak yang paling efisien untuk konsumen adalah 

pembelian itik Hibrida yaitu sebesar 91,08% sedangkan pada 

itik lokal Mojosari memiliki nilai yang lebih rendah yaitu 

sebesar 88,83%. Secara rinci nilai share harga yang diterima 

peternak pada pemasaran itik pedaging saluran pemasaran 2 

dapat dilihat pada Gambar 25 dan Lampiran 26.  

 

  

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 25. Nilai share harga yang diterima peternak 

saluran pemasaran 2 

4.5.3 Analisis Share Harga yang Diterima Peternak pada 

Saluran Pemasaran 3 

Pemasaran itik pedaging pada saluran pemasaran 3 

memiliki nilai share harga yang diterima peternak yang lebih 

rendah dibanding saluran pemasaran 1 dan saluran pemasaran 

2 karena semakin banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat 

sehingga harga yang diberikan oleh peternak (produsen) jauh 

berbeda dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. 

Efisiensi pemasaran itik pedaging saluran pemasaran 3 dilihat 

dari nilai share harga yang diterima peternak yang paling 
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efisien untuk konsumen akhir adalah pembelian itik Hibrida 

dalam kota dengan nilai 91,02%. Persentase besarnya nilai 

selisih share harga pada pedagang besar penjualan dalam kota 

yaitu dengan nilai 7,02% untuk penjualan itik lokal Mojosari 

dan 5,89 untuk penjualan itik Hibrida, dalam hal ini pedagang 

besar dapat memasarkan itik dengan harga yang bervariasi 

kepada konsumen akhir. Penjualan itik Hibrida di luar kota 

mempunyai selisih share harga yang tinggi pada tengkulak 

karena dengan memasarkan keluar kota, sehingga tengkulak 

dapat memasarkan dengan harga yang relatif lebih tinggi 

dibandingkan menjual kepada pedagang besar yang ada 

didalam kota. Secara rinci nilai share harga yang diterima 

peternak pada pemasaran itik pedaging saluran pemasaran 3 

dapat dilihat pada Gambar 26 dan Lampiran 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 26. Nilai share harga yang diterima peternak saluran 

pemasaran 3 
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4.5.4 Analisis Share Harga yang Diterima Peternak pada 

Saluran Pemasaran 4 

 Nilai share harga yang diterima peternak pada 

pemasaran itik pedaging saluran pemasaran 4 memiliki nilai 

yang lebih rendah dibanding saluran pemasaran 2 dan saluran 

pemasaran 3 karena penjualan yang dilakukan oleh tengkulak 

kepada pedagang besar dilakukan diluar kota Mojokerto 

sehingga harga yang diberikan oleh petenak (produsen) 

berbeda jauh dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen 

akhir. Penjualan luar kota pada saluran pemasaran 3 memiliki 

nilai yang sama dengan saluran pemasaran 4 dikarenakan 

harga untuk penjualan didaerah Sidoarjo dengan Surabaya 

sama. Nilai share harga yang diterima peternak yang paling 

efisien bagi konsumen akhir adalah penjualan itik Hibrida 

yaitu sebesar 80,61%. Secara rinci nilai share harga yang 

diterima peternak pada pemasaran itik pedaging saluran 

pemasaran 4 dapat dilihat pada Gambar 27 dan Lampiran 26. 
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Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 27. Nilai share harga yang diterima peternaksaluran 

pemasaran 4 

4.6 Analisis Margin Pemasaran 

 Margin pemasaran pada saluran pemasaran 1 

(langsung), saluran pemasaran saluran 2, saluran 3 dan saluran 

4 memiliki nilai yang berbeda. Perbedaan margin pemasaran 

pada masing-masing saluran pemasaran dikarenakan 

perbedaan banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat. 

Semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran itik pedaging maka nilai margin pemasaran 

semakin besar. 
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4.6.1 Analisis Margin Pemasaran pada Saluran Pemasaran 

1 

Pemasaran itik pedaging pada saluran pemasaran 

langsung memiliki nilai yang paling rendah yaitu Rp 4.697,80. 

Harga itik lokal Mojosari ditingkat peternak (FGP) yaitu 

sebesar Rp 17.735,19 nilai tersebut diperoleh dari total biaya 

yang ditanggung peternak meliputi biaya produksi, biaya 

pemasaran dan resiko pemasaran. Harga beli itik lokal 

Mojosari yang harus dibayar oleh konsumen pada saluran 

pemasaran 1 atau pemasaran secara langsung bervariasi yaitu 

antara Rp 22.000 hingga Rp 23.000 per ekor dengan harga 

rata-rata Rp 22.432,99. Secara rinci nilai margin pemasaran 

itik pedaging pada saluran pemasaran 1 dapat dilihat pada 

Gambar 28 dan Lampiran 27. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 28. Nilai margin pemasaran saluran pemasaran 1 

4.6.2 Analisis Margin Pemasaran pada Saluran Pemasaran 

2 

Nilai margin pemasaran pada saluran pemasaran 2 itik 

pedaging memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding saluran 

pemasaran 1 (langsung) karena adanya lembaga pemasaran 

yang terlibat yaitu pedagang pengecer sehingga harga yang 

diberikan oleh peternak (produsen) berbeda dengan harga yang 

harus dibayar oleh konsumen akhir. Nilai margin pemasaran 
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saluran pemasaran 2 pada itik lokal Mojosari yaitu sebesar Rp 

5.144,39 lebih tinggi dibanding itik Hibrida yaitu Rp 4.838,84, 

dengan demikian bagi lembaga pemasaran khususnya 

pedagang pengecer serta peternak untuk pemasaran itik di 

dalam kota yang paling efisien adalah penjualan itik lokal 

Mojosari. Secara rinci nilai margin pemasaran pada pemasaran 

itik pedaging pada saluran pemasaran 2 dapat dilihat pada 

Gambar 29 dan Lampiran 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 29. Nilai margin pemasaran saluran pemasaran 2 

4.6.3 Analisis Margin Pemasaran pada Saluran Pemasaran 

3 

Nilai margin pemasaran itik pedaging pada saluran 

pemasaran 3 yaitu sebesar Rp 5.125,85 untuk itik lokal 

Mojosari sedangkan pada itik Hibrida adalah Rp 4.857,78 

untuk penjualan dalam  kota dan Rp 8.632,40 untuk penjualan 

luar kota. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding saluran 

pemasaran 1 (langsung) dan saluran pemasaran. Harga yang 

diberikan oleh petenak (produsen) berbeda dengan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir dan tidak terlalu banyaknya 

perbedaan untuk penjualan dalam kota dikarenakan pedagang 
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pengecer dan pedagang besar berjualan dilokasi pasar yang 

sama yaitu pasar Mojosari sehingga harga yang ditawarkan 

tidak jauh berbeda. Secara rinci nilai margin pemasaran pada 

pemasaran itik pedaging pada saluran pemasaran 3 dapat 

dilihat pada Gambar 30 dan Lampiran 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 30. Nilai margin pemasaran saluran pemasaran 3 

4.6.4 Analisis Margin Pemasaran pada Saluran Pemasaran 

4 

Nilai margin pemasaran pada pemasaran itik pedaging 

saluran pemasaran 4 memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibanding saluran pemasaran 1 (langsung), saluran pemasaran 

2 dan saluran saluran pemasaran 3 untuk penjualan dalam kota 

karena penjualan yang dilakukan oleh tengkulak kepada 

pedagang besar dilakukan diluar kota Mojokerto sehingga 

harga yang diberikan oleh petenak (produsen) berbeda jauh 

dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Nilai 

margin pemasaran pada saluran pemasaran 4 pemasaran itik 

lokal Mojosari adalah sebesar Rp 7.629,16 sedangkan untuk 

itik Hibrida Rp 8.632,40. Penjualan luar kota pada saluran 
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pemasaran 3 memiliki nilai yang sama dengan saluran 

pemasaran 4 dikarenakan harga untuk penjualan didaerah 

Sidoarjo dengan Surabaya sama meskipun pada saluran 

pemasaran 4 melibatkan banyak lembaga pemasaran. Secara 

rinci nilai margin pemasaran pemasaran itik pedaging pada 

saluran 4 dapat dilihat pada Gambar 31 dan Lampiran 27. 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 31. Nilai margin pemasaran saluran pemasaran 4 

4.7 Analisis Share Biaya 

Share biaya pada saluran pemasaran 1, saluran 

pemasaran 2, saluran pemasaran 3, saluran pemasaran 4 

memiliki nilai yang berbeda karena pada masing-masing 

saluran pemasaran jumlah lembaga pemasaran yang terlibat 

berbeda. Lembaga pemasaran mengeluarkan biaya pemasaran 

yang berbeda-beda pula sesuai dengan fungsi yang dilakukan, 

semakin banyak fungsi pemasaran yang dilakukan maka biaya 

pemasaran yang dikeluarkan akan semakin besar sehingga 

share biaya juga akan semakin tinggi. Share biaya didapatkan 

dari perbandingan antara biaya pemasaran yang ditanggung 

oleh masing-masing pihak yaitu peternak atau lembaga 

pemasaran yang bersangkutan dikali total biaya pemasaran 
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yang ditanggung oleh keseluruhan pihak yang terlibat 

dikalikan 100%. 

4.7.1 Analisis Share Biaya pada Saluran Pemasaran 1  

 Pemasaran itik lokal Mojosari memiliki nilai share 

biaya yang paling tinggi dibandingkan dengan pemasaran 

tidak saluran pemasaran 2, saluran pemasaran 3, dan saluran 

pemasaran 4. Nilai share biaya pada pemasaran langsung 

sebesar 100%; hal tersebut karena keseluruhan biaya 

pemasaran ditanggung sendiri oleh peternak (produsen) selaku 

penjual, biaya pemasaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 

346,39 per ekor. Secara rinci nilai share biaya pada saluran 

pemasaran 1 (langsung) dapat dilihat pada Gambar 32 dan 

Lampiran 28. 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 32. Nilai Share biaya saluran pemasaran 1 

4.7.2 Analisis Share Biaya pada Saluran Pemasaran 2 

 Nilai share biaya pemasaran itik pedaging saluran 

pemasaran 2 memiliki nilai yang berbeda antara peternak dan 

pedagang pengecer. Perbedaan tersebut dikarenakan fungsi 

pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak berbeda. 

Nilai share biaya pedagang pengecer yaitu sebesar 97,13% 

untuk itik lokal Mojosari dan 96,88% untuk itik Hibrida nilai 

tersebut lebih tinggi dari pada nilai share biaya peternak yaitu 

sebesar 2,87% untuk itik lokal Mojosari dan 3,12% untuk itik 

Hibrida, karena fungsi pemasaran yang dilakukan oleh 

peternak lebih banyak. Besarnya nilai share biaya yang 

ditanggung oleh pedagang pengecer biaya yang paling banyak 
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dikeluarkan adalah biaya pengangkutan. Besarnya biaya 

pengangkutan yang ditanggung karena peternak harus 

membeli itik dengan mendatangi lokasi peternakan secara 

langsung serta melakukan pengangkutan saat melakukan 

proses penjualan kepasar. Secara rinci nilai share biaya pada 

saluran pemasaran 2 dapat dilihat pada Gambar 33 dan 

Lampiran 28. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 33. Nilai share biaya saluran pemasaran 2 

4.7.3 Analisis Share Biaya pada Saluran Pemasaran 3 

 Nilai share biaya pemasaran itik pedaging saluran 

pemasaran 3 memiliki nilai yang berbeda-beda pada masing-

masing pihak yang bersangkutan yaitu peternak, tengkulak dan 

pedagang besar. Perbedaan tersebut dikarenakan fungsi 

pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing pihak berbeda. 

Nilai share biaya yang ditanggung oleh peternak paling sedikit 

dibandingkan dengan lembaga pemasaran yang terlibat. 

Pedagang besar menanggung share biaya yang lebih besar 

dibanding tengkulak, biaya pemasaran yang paling banyak 

dikeluarkan yaitu biaya pengangkutan dengan nilai Rp 192,73. 

Share biaya yang ditanggung oleh tengkulak pada pemasaran 

itik Hibrida luar kota memiliki nilai tertinggi dan nilai terbesar 

yaitu Rp 1.566,67 per ekor pada biaya pengangkutan karena 
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tengkulak tidak melakukan pengangkutan secara optimal 

sebagai contoh pengangkutan maksimal yang dapat dilakukan 

perhari adalah 600 ekor tetapi tengkulak hanya mengangkut 

200-300 ekor perhari. Secara rinci nilai share biaya pada 

saluran pemasaran 3 dapat dilihat pada Gambar 34 dan 

Lampiran 28. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 34. Nilai share biaya saluran pemasaran 3 

4.7.4 Analisis Share Biaya pada Saluran Pemasaran 4 

 Nilai share biaya yang ditanggung oleh peternak pada 

pemasaran itik lokal Mojosari pada saluran pemasaran 4 

adalah sebesar 0,92% atau dengan biaya pemasaran sebesar Rp 

12,29 per ekor sedangkan pada itik Hibrida adalah sebesar 

1,00% dengan biaya pemasaran Rp 13,37 per ekor. Besaran 

nilai rupiah per ekor yang ditanggung oleh peternak pada 

saluran pemasaran 2, saluran pemasaran 3 dan saluran 

pemasaran 4 adalah sama. Nilai share biaya yang ditanggung 

peternak merupakan nilai yang paling rendah dibanding 

lembaga pemasaran yang terlibat. Nilai share dan biaya 

pemasaran yang ditanggung oleh tengkulak, pedagang besar 

dan agen pada pemasaran itik lokal Mojosari dan Itik Hibrida 
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masing-masing sama. Nilai share biaya tertinggi ditanggung 

oleh tengkulak karena tengkulak melakukan pembelian secara 

langsung kepada peternak dengan mendatangi lokasi 

peternakan serta mengantarkan barang dagangan atau itik 

pedaging ke tempat usaha pedagang besar. Secara rinci nilai 

share biaya pada saluran pemasaran 4 dapat dilihat pada 

Gambar 35 dan Lampiran 28. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 35. Nilai share biaya saluran pemasaran 4 

4.8 Analisis Share Keuntungan 

Share keuntungan pada saluran pemasaran 1, saluran 

pemasaran 2, saluran pemasaran 3 dan saluran pemasaran 4 

memiliki nilai yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

dikarenakan harga beli, biaya pemasaran, biaya investasi 

peralatan, biaya pakan, resiko yang ditanggung dan harga jual 

yang diberikan berbeda sehingga hal tersebut sangat 

mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh masing-

masing lembaga pemasaran. Semakin banyak biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli itik, pemasaran, investasi 

peralatan, pakan, menanggung resiko maka keuntungan yang 
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didapatkan semakin sedikit dan nilai share keuntungan akan 

semakin rendah. 

4.8.1 Analisis Share Keuntungan pada Saluran Pemasaran 

1  

 Share keuntungan pada saluran pemasaran 1 

(langsung) itik lokal Mojosari memiliki nilai 100% nilai 

tersebut yang paling tinggi dibanding saluran pemasaran 2, 

saluran pemasaran 3, dan saluran pemasaran 4. Tingginya nilai 

share keuntungan tersebut dikarenakan tidak ada lembaga 

pemasaran yang terlibat sehingga keutungan seutuhnya 

didapatkan oleh peternak (produsen) selaku penjual. Secara 

rinci nilai share keuntungan pada saluran pemasaran 1 dapat 

dilihat pada Gambar 36 dan Lampiran 29. 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 36. Nilai share keuntungan saluran pemasaran 1 

4.8.2 Analisis Share Keuntungan pada Saluran Pemasaran 

2 

 Nilai share keuntungan pemasaran itik pedaging 

saluran 2 memiliki nilai yang berbeda antara peternak dan 

pedagang pengecer. Nilai share keuntungan yang lebih tinggi 

didapatkan oleh peternak baik itik lokal Mojosari maupun itik 

Hibrida yaitu sebesar 67,90% dan 63,81% sedangkan pada 

pedagang pengecer memiliki nilai 32,10% dan 36,19%; hal 

tersebut karena para pelaku usaha khusunya pedagang 

pengecer berpikiran bahwa meskipun keuntungan tertinggi 

diterima oleh peternak tetapi peternak hanya menerima 

disetiap periode sekali sedangkan lembaga pemasaran dapat 
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menerima setiap hari. Secara rinci nilai share keuntungan pada 

saluran pemasaran 2 dapat dilihat pada Gambar 37 dan 

Lampiran 30. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 37. Nilai share keuntungan saluran pemasaran 2 

4.8.3 Analisis Share Keuntungan pada Saluran Pemasaran 

3 

Nilai share keuntungan itik pedaging saluran pemasaran 

3 memiliki nilai yang berbeda-beda pada masing-masing pihak 

yang bersangkutan yaitu peternak, tengkulak dan pedagang 

besar. Peternak itik lokal Mojosari, itik Hibrida pemasaran 

dalam kota dan luar kota masing-masing memiliki nilai share 

keuntungan 62,64%; 60,15%; dan 38,71%. Tengkulak pada 

pemasaran itik lokal Mojosari, itik Hibrida pemasaran dalam 

kota dan luar kota masing-masing memiliki nilai share 

keuntungan 17,28%; 15,28%; dan 19,28%. Pedagang besar 

pada pemasaran itik lokal Mojosari, itik Hibrida pemasaran 

dalam kota dan luar kota masing-masing memiliki nilai share 

keuntungan 20,08%; 24,57%; dan 42,01%  sama halnya 

dengan saluran pemasaran 2 pada saluran pemasaran 1 share 

keuntungan tertinggi terima oleh peternak. Pedagang besar 

adalah lembaga pemasaran yang menerima nilai share 

keuntungan kedua terbesar setelah peternak dan paling besar 

untuk lingkup lembaga pemasaran yang terlibat. Tingginya 
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nilai share keuntungan yang diterima oleh pedagang besar 

salah satunya karena dengan menjual itik secara langsung 

kepada konsumen akhir maka harga yang ditawarkan dapat 

bervariasi sehingga apabila harga yang ditawarkan tinggi maka 

keuntungan yang didapatan akan semakin banyak dan nilai 

share keuntungan akan semakin besar. Secara rinci nilai share 

keuntungan pada saluran pemasaran 3 dapat dilihat pada 

Gambar 38 dan Lampiran 31. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 38 . Nilai share keuntungan saluran pemasaran 3 

4.8.4 Analisis Share Keuntungan pada Saluran Pemasaran 

4 

Nilai share keuntungan yang didapat oleh peternak pada 

pemasaran itik lokal Mojosari pada saluran 4 paling tinggi 

dibanding lembaga pemasaran yang terlibat. Seperti halnya 

pada saluran pemasaran 3, nilai share keuntungan yang 

diterima oleh pedagang besar merupaka nilai share 

keuntungan tertinggi yang diterima oleh lembaga pemasaran 

yang terlibat. Secara rinci nilai share keuntungan pada saluran 

pemasaran 4 dapat dilihat pada Gambar 39 dan Lampiran 32. 
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Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 39. Nilai share keuntungan saluran pemasaran 4 

 Nilai share keuntungan yang diterima peternak yaitu 

sebesar 50,76% untuk penjualan itik lokal Mojosari dan 

37,29% untuk penjualan itik Hibrida. Tengkulak mendapatkan 

nilai share keuntungan sebesar 17,98% untuk pemasaran itik 

lokal Mojosari dan 4,58% untuk itik Hibrida. Pedagang besar 

mendapatkan nilai share keuntungan sebesar 21,43% untuk 

pemasaran itik lokal Mojosari dan 34,07% untuk itik Hibrida. 

Nilai share keuntungan yang didapatakan agen adalah sebesar 

9,82% untuk pemasaran itik lokal Mojosari dan 24,07% untuk 

itik Hibrida. 

4.9 Analisis Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasarn memberikan gambaran bahwa 

suatu usaha yang dijalankan bersifat efisien atau tidak. 

Analisis efisiensi pada pemasaran itik lokal Mojosari maupun 

itik Hibrida pada penelitian dihitung berdasarkan 

perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan dengan nilai 

produk yang dipasarkan. Usaha pemasaran itik pedaging 

dikatakan efisien apabila nilai efisiensi pemasaran kurang dari 

1. 
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4.9.1  Analisis Efisiensi pemasaran pada Saluran 

Pemasaran 1 

 Nilai efisiensi pemasaran itik lokal Mojosari pada 

saluran pemasaran 1 (langsung) memiliki nilai efisiensi yang 

paling rendah sehingga paling efisien dibandingkan dengan 

saluran pemasaran 2, saluran pemasaran 3 dan saluran 

pemasaran 4 pada masing-masing lembaga pemasaran. Nilai 

efisiensi pada saluran pemasaran 1 ditingkat peternak yaitu 

sebesar 0,79 dari perbadingan total biaya produksi Rp 

17.735,19 per ekor dengan total nilai produk Rp 22.432,99 per 

ekor. Secara rinci nilai efisiensi saluran pemasaran 1itik lokal 

Mojosari dapat dilihat pada Gambar 40 dan Lampiran 29 .  

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 40. Nilai efisiensi pemasaran saluran pemasaran 1 

4.9.2 Analisis Efisiensi pemasaran pada Saluran 

Pemasaran 2 

Nilai efisiensi pemasaran itik pedaging pada saluran 

pemasaran 2 memiliki nilai yang berbeda antara peternak 

selaku produsen dan pedagang pengecer. Pamasaran itik 

pedaging pada saluran pemasaran 2 dapat dikatakan efisien 

karena memiliki nilai efisiensi pemasaran kurang dari 1, dan 

pemasaran yang lebih efisien adalah pada peternak. Nilai 

efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 2 pada peternak 

itik lokal Mojosari yaitu sebesar 0,87 sedangkan pada itik 

Hibrida adalah sebesar 0,92. Nilai efisiensi pedagang pengecer 

itik lokal Mojosari adalah sebesar 0,94 sedangkan pedagang 
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pengecer pada penjualan itik Hibrida adalah sebesar Rp 0,96. 

Secara rinci nilai efisiensi saluran pemasaran iitik pedaging 

dapat dilihat pada Gambar 41 dan Lampiran 30.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 41. Nilai efisiensi pemasaran saluran pemasaran 2 

4.9.3  Analisis Efisiensi pemasaran pada Saluran 

Pemasaran 3 

Pemasaran itik pedaging pada saluran pemasaran 3 

memiliki nilai efisiensi yang berbeda antara peternak selaku 

produsen, tengkulak dan pedagang pedagang besar. Pada 

pemasaran itik lokal Mojosari nilai efisiensi pada peternak, 

tengkulak dan pedagang besar secara berturut-turut adalah 

sebesar 0,86; 0,97; dan 0,96 seperti halnya pada saluran 

pemasaran 2 yang paling efisien adalah peternak. Nilai 

efisiensi peternak pada pemasaran itik Hibrida penjualan 

dalam kota dan luar kota adalah sama yaitu sebesar 0,92 

karena biaya yang ditanggung peternak serta total nilai produk 

pada pemasaran dalam kota maupun luar kota sama. Nilai 

efisiensi tengkulak pada pemasaran itik Hibrida penjualan 

dalam kota dan luar kota masing-masing adalah sebesar 0,98 
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dan 0,96. Nilai efisiensi pedagang pemasaran itik Hibrida 

penjualan dalam kota dan luar kota masing-masing adalah 

sebesar 0,97 dan 0,93.  

Lebih besarnya nilai efisiensi pada tengkulak maupun 

pedagang besar pada penjual luar kota dibanding penjualan 

dalam kota karena pada pemasaran luar kota tengkulak 

maupun pedagang besar bisa mendapatkan nilai produk atau 

harga jual yang lebih tinggi. Pamasaran itik pedaging pada 

saluran pemasaran 3 dapat dikatakan efisien karena memiliki 

nilai efisiensi pemasaran kurang dari 1, dan pemasaran yang 

lebih efisien adalah pada peternak itik lokal Mojosari. Secara 

rinci nilai efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 3 dapat 

dilihat pada Gambar 42 dan Lampiran 31. 
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Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 42. Nilai efisiensi pemasaran saluran pemasaran 3 
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4.9.4  Analisis Efisiensi pemasaran pada Saluran 

Pemasaran 4 

Nilai efisiensi yang didapat oleh peternak pada 

pemasaran itik lokal Mojosari pada saluran pemasaran 4 

adalah sebesar 0,86 sedangkan pada itik Hibrida adalah 

sebesar 0,92 dengan demikian dari hasil perhitungan dari 

saluran pemasaran 2, saluran pemasaran 3, dan saluran 

pemasaran 4 besarnya nilai efisiensi pemasaran yang 

didapatkan oleh peternak adalah sama. Nilai efisiensi 

pemasaran tengkulak pada pemasaran itik lokal Mojosari 

adalah sebesar 0,96 sedangkan pada itik Hibrida adalah 

sebesar 0,99. Pedagang besar pada saluran 4 pemasaran itik 

lokal Mojosari memiliki nilai sebesar 0,95 sedangkan pada itik 

Hibrida adalah sebesar 0,93. Agen pada saluran pemasaran 4 

pemsaran itik lokal Mojosari memiliki nilai efisiensi sebesar 

0,98 sedangkan pada itik Hibrida adalah sebesar 0,96. Secara 

rinci nilai efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 4 dapat 

dilihat pada Gambar 43 dan Lampiran 32. 
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Sumber: Data primer diolah (2016) 

Gambar 43. Nilai efisiensi pemasaran saluran pemasaran 4 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari analisis efisiensi pemasaran itik 

pedaging kelompok Ternak Karya tani Desa Pungging 

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto diantaranya: 

1. a. .Empat saluran pemasaran pada pemasaran itik lokal  

,,,,,,Mojosari yaitu:  

1. saluran pemasaran 1 hanya melibatkan 

..............peternak 

2. saluran pemasaran 2 melibatkan peternak dan 

pedagang pengecer. 

3. saluran pemasaran 3 melibatkan peternak, 

tengkulak dan pedagang besar. 

4. saluran pemasaran 4 melibatkan peternak, 

tengkulak, pedagang besar, dan agen. 

   ,,Tiga saluran pemasaran pada pemasaran itik Hibrida 

,,,,,,yaitu: 

1. saluran pemasaran 2 melibatkan peternak dan 

pedagang pengecer. 

2. saluran pemasaran 3 melibatkan peternak, 

tengkulak dan pedagang besar. 

3. saluran pemasaran 4 melibatkan peternak, 

tengkulak, pedagang besar, dan agen. 

b.  Lembaga pemasaran yang terlibat didalam pemasaran 

itik pedaging di Desa Pungging Kecamatan Pungging 

Kabupaten Mojekerto yaitu pedagang pengecer, 

tengkulak, pedagang besar dan agen.  
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2...Pemasaran itik lokal Mojosari dan itik Hibrida yang paling 

efisien dengan perhitungan total biaya produksi per total 

nilai produk adalah di tingkat peternak. 

1.2  Saran 

1. Peternak harus selalu mengetahui informasi mengenai 

harga itik pedaging melalui kelompok ternak atau media 

komunikasi agar harga yang diterima sesuai dengan harga 

pasar. 

2. Kelompok ternak harus lebih aktif dalam memberikan 

pelayanan mengenai penjualan itik dan manajemen 

pemeliharaan itik yang tepat. 

3. Lembaga pemasaran harus pandai melihat peluang pasar 

agar keuntungan yang didapatkan maksimal, serta 

melakukan fungsi pemasaran khususnya pengangkutan 

yang disesuaikan dengan kemampuan pengangkutan. 
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