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AGRIBUSSINES ANALYSIS OF GOAT WITH APPROXIMATION OF 

MARKET STRUCTURE, CONDUCT AND PERFORMANCE AT 

REGENCY OF NGAWI 

 

ABSTRACT 

 

 

 This research is conducted from 9
th
 February to 4

th
 March 2009 at 

Regency of Ngawi. 

 The purpose of this study are to indentify the marketing chanel, the 

efficiency of marketing by marketing margin analysis, like as market structure, 

conduct and performance (MS-C-P), to identify the market integration and the 

price transmission elasticity of goat. 

 Purposive and snowball sampling technic are used in this study. Data are 

analysed by descriptive analysis. Results show there are 8 types of marketing 

channel, cost of breeding production when counting the cost of feed, human 

resources and the income get loss, but the profit can be gainedwithout counting 

that, but still lower than UMR and also with fat program on dry season. The profit 

can be gained on rainy session but still lower than UMR. The degree of market 

integration between consumer and farmer level of market are low. The correlation 

coeffiecient is 0,945 in line I and r = 1 in line VI. The price transmission elasticity 

is 0,0086 in line I and 0,077 in line VI. That means the change of price in farmer 

level is lower than broker. 

 The conclusion, Structure, Conduct and market performance (S-C-P) and 

P-C-S is mutual relation from both sides. We suggest that forming groups and 

appliying contract farming for exploting telecenter. 

 

Key words: Agribussines, market structure, conduct, performance 
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ANALISIS AGRIBISNIS TERNAK KAMBING DENGAN PENDEKATAN 

MARKET STRUCTURE CONDUCT AND PERFORMANCE 

 DI KABUPATEN NGAWI 

 

RINGKASAN 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Februari s/d 4 Maret 2009 di 

Kabupaten Ngawi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi saluran 

pemasaran, efisiensi pemasaran melalui analisis margin pemasaran dan dengan 

pendekatan Market Structure, Conduct and performance (MS-C-P) serta integrasi 

pasar dan elastisitas tranmisi harga ternak kambing. 

Metode penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan snowball 

sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. 

Analisis data berupa analisis deskriptif, analisis harga yang diterima produsen, 

analisis share keuntungan dan biaya pemasaran, analisis margin pemasaran, 

analisis pendekatan MS-C-P dan integrasi pasar serta elastisitas tranmisi harga. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya delapan tipe saluran pemasaran, 

biaya produksi pembibitan ketika biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta 

pendapatan di hitung mengalami kerugian tetapi jika tidak dihitung mendapatkan 

keuntungan tetapi masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) begitu juga 

pada penggemukan pada musim kemarau sedangkan pada waktu musim 

penghujan mengalami keuntungan semua tetapi masih dibawah UMR. Analisis 

agrbisnis dengan menggunakan pendekatan MS-C-P menunjukkan bahwa masih 

bayak faktor yang belum efisien. Derajat integrasi pasar antara pasar ditingkat 

petani dengan pasar ditingkat konsumen rendah, dengan nilai koefisien korelasi 

0,945 (lebih kecil dari satu) Pada  Jalur I. Sedangkan pada jalur VI integrasi 

pasarnya sempunya karena nilai korelasi r = 1. Pergerakan harga konsumen dan 

petani, dilihat dari elastisitas transmisi harga sebesar 0,00086 pada jalur I dan 

Jalur VI sebesar 0,00077  berarti laju perubahan relatif harga di tingkat petani 

ternak lebih kecil dibandingkan dengan laju perubahan harga di tingkat pengecer. 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah structure mempengaruhi conduct 

(semakin rendah konsentrasi-semakin tinggi tingkat persaingan di pasar). Conduct 

mempengaruhi performance (semakin tinggi tingkat kompetisi semakin rendah 

market power/semakin rendah keuntungan). Structure mempengaruhi 

performance (semakin rendah konsentrasi pasar-semakin tinggi kompetisi – 

semakin rendah market power). S-C-P dengan P-C-S terdapat hubungan resiprok 

(timbal balik). 

Saran dari hasil penelitian adalah pembentukan suatu kelembagaan dan 

penerapan contract  farming untuk menghindari persaingan pasar sempurna serta 

penggunaan telecenter  sebagai pelayanan informasi pasar. 

 

Kata kunci : Agribisnis, struktur pasar, perilaku, penampilan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Ternak kambing mempunyai beberapa keunggulan diantaranya mudah 

menyesuaikan diri dengan berbagai macam kondisi lingkungan yang ekstrim 

seperti suhu udara dan ketersediaan pakan.  Kebutuhan modal yang diperlukan 

untuk kambing jauh lebih rendah dibandingkan untuk ternak ruminansia besar 

seperti sapi dan kerbau.  Ternak kambing sudah lama diketahui sebagai ternak 

yang diusahakan oleh petani miskin karena cocok dipelihara di daerah kering 

dengan kualitas tanah yang sangat marginal.  Digunakan sebagai tabungan hidup 

yang sewaktu-waktu dapat dijual apabila diperlukan (Djafar, 2004). 

 Agribisnis merupakan suatu gugusan industri yang terdiri dari empat sub 

sistem, yaitu  sub sistem agribisnis hulu (sarana produksi), sub sistem budidaya 

(produksi), sub sistem hilir (Pemasaran) dan sub sistem jasa penunjang (penyedia 

jasa ketiga subsistem) (Saragih dan Simanjuntak, 1997). Kinerja pemasaran dalam 

sub sistem agribisnis memegang peranan sentral dalam pengembangan komoditas 

peternakan.  

Perumusan strategi dan program pengembangan pemasaran yang mampu 

menciptakan kinerja pemasaran yang kondusif dan efisien akan memberikan 

kontribusi positif terhadap beberapa aspek, yaitu: mendorong adopsi teknologi, 

peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta daya saing komoditas peternakan, 

meningkatkan kinerja dan efektivitas kebijakan pengembangan produksi, 

khususnya kebijakan yang terkait dengan program stabilisasi harga keluaran dan 
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perbaikan perumusan kebijakan perdagangan domestik dan internasional (ekspor 

dan impor) secara lebih efektif dan optimal (Suharyanto, 2008) 

 Terdapat sejumlah faktor (intrinsik dan eksternal) yang berpengaruh 

terhadap kinerja pemasaran produk pertanian. Secara intrinsik faktor yang 

berpengaruh diantaranya adalah struktur pasar, tingkat integrasi pasar, dan marjin 

pemasaran. Bentuk pasar yang mengarah kepada pasar monopoli akan 

berpengaruh terhadap tingkat kompetisi yang akan berdampak terhadap 

pembentukan harga, transmisi harga dan bagian harga yang diterima petani. 

Secara implisit struktur pasar akan berdampak terhadap kinerja integrasi pasar dan 

nilai marjin pemasaran. Faktor eksternal yang berpengaruh pada hakekatnya 

adalah terkait dengan kebijakan pemerintah seperti pengembangan infrastuktur  

pemasaran (fisik dan kelembagaan). Program stabilisasi harga output, perpajakan 

dan redistribusi, kebijakan pengembangan produk dan pengolahan hasil 

peternakan (Suharyanto, 2008). 

 Kabupaten Ngawi memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 27º-34º C. 

Di kawasan pegunungan, suhu cukup sejuk (22º C). Menurut klasifikasi Schmidt-

Ferguson, Kabupaten Ngawi termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata 

per tahun adalah 1.625 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah 

kabupaten Ngawi tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian Selatan dan 

Barat Daya, curah hujan sedikit lebih besar. Kabupaten Ngawi sebagian besar 

penduduk bermata pencaharian petani sekaligus memelihara kambing sebagai 

tabungan sewaktu-waktu bisa dijual untuk kebutuhan mendadak. Populasi 

kambing  sebesar 53.931 ekor yang tersebar di seluruh kecamatan (Badan 

Penanaman Modal Jatim, 2009) 
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 Paradigma market structure, conduct and performance adalah sebuah 

paradigma dalam ilmu ekonomi industri yang digunakan untuk menghubungkan 

elemen-elemen struktur pasar (market  structure) dengan perilaku (conduct) dan 

kinerja (performance) dunia usaha. Market structure mengetahui tingkat 

persaingan pasar, conduct mengetahui rencana produksi yang akan dilakukan oleh 

produsen dan performance mengetahui keinginan dari pasar. 

 

1.2 Permasalahan 

 Persoalan mutu dan harga kambing merupakan bagian dari masalah 

tataniaga kambing yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai dampak 

langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan kambing. Selain 

itu keberadaan lokasi sub agribisnis ternak kambing yang terpencar-pencar dan 

jauh dari pusat perekonomian yang mengarah pada terbentuknya rantai tataniaga 

yang panjang karena adanya peran tertentu dari pedagang perantara yang 

cenderung menambah kompleksitas upaya perbaikan mutu kambing. 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi saluran pemasaran. 

2. Efisiensi pemasaran melalui analisis margin pemasaran dan dengan 

pendekatan Market Structure, Conduct and performance (MS-C-P) 

3. Integrasi pasar dan elastisitas tranmisi harga ternak kambing 
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1.4 Manfaat 

 Sementara itu persoalan kelancaran pemasaran sangat tergantung pada 

kualitas produk yang dihasilkan oleh petani produsen dan juga upaya 

penyempurnaan kinerja lembaga-lembaga pemasaran dan sistem pemasaran itu 

sendiri maka akan diketahui peluang bisnis sehingga pada akhirnya akan 

memperluas lapangan kerja dan peningkatan pendapatan serta kualitas tingkat 

kesejahteraan peternak yang memadai 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Kabupaten Ngawi sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani 

dengan lahan luas sekaligus memelihara kambing sebagai tabungan sewaktu-

waktu bisa dijual untuk kebutuhan mendadak. Populasi kambing  sebesar 53.931 

ekor yang tersebar dan pasar kambing terdapat di seluruh kecamatan. Selain itu 

kabupaten Ngawi terletak di jalur jalan raya menghubungkan antar provinsi 

sehingga memudahkan dalam transportasi. 

 Semakin meningkatnya jumlah penduduk disertai dengan pola konsumsi 

yang mengarah ke konsumsi daging (protein) kebutuhan akan daging terutama 

akan semakin meningkat karena harganya terjangkau. Selain itu kebutuhan 

dipengaruhi juga oleh Aqiqah dan kurban yang semakin membudaya seiring 

meningkatnya perekonomian, peningkatan ekspor dan swasembada daging tahun 

2010. Namun kebutuhan yang semakin meningkat belum tentu akan bisa 

meningkatkan pendapatan petani ternak sebagai produsen yang dipengaruhi oleh 

lembaga pemasaran, selain itu harga konsumen yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap daya beli. 
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 Melalui analisis pendekatan (MS-C-P) akan diketahui kenerja jalur 

pemasaran.. Adapun skema dari kerangka pikir dapat dilihat di gambar 1, sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

 

 

Keadaan Umum 

1. Mata pencaharian petani 

2. Lahan luas 

3. Populasi 53.931 ekor 
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kecamatan 
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Kebutuhan 

1. Pola konsumsi 

2. Aqiqah 

3. Kurban (Hari Raya Idul 

Adha) 

4. Ekspor 

Kinerja 

Pemasaran 

Analisis MS-C-P 

Structure (Struktur) 

1. Jumlah pedagang 

2. Jumlah konsumen 

3. Masuk pasar 

4. konsentrasi pasar 

Conduct (Perilaku) 

1. Penentuan kualitas 

2. Praktek kerja 

3. Persaingan pedagang 

4. Pembentukan harga 

5. Kolusi antar pedagang 

6. Pesengkongkolan 

penetapan harga 

7. Biaya pemasaran  

Performance 

(Penampilan) 

1. Share produsen 

2. Distribusi marjin 

pemasaran 

3. Ketersedian produk 

4. Peningkatan penjualan 

5. Penggunaan teknologi 

6. Efisiensi sumber daya 

7. Kebutuhan sesuai 

investasi 

8. Rasio input dan output 
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1.6 Hipotesis 

 Adapun hipotesis dari penelitian ini ditilik dari tujuan adalah sebagai 

berikut: 

1. Structure mempengaruhi conduct (semakin rendah konsentrasi-semakin 

tinggi tingkat persaingan di pasar) 

2. Conduct mempengaruhi performance (semakin tinggi tingkat kompetisi 

semakin rendah market power/semakin rendah keuntungan) 

3. Structure mempengaruhi performance (semakin rendah konsentrasi pasar-

semakin tinggi kompetisi – semakin rendah market power) 

4. S-C-P dengan P-C-S terdapat hubungan resiprok ( timbal balik) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Kambing 

 Pengembangan ternak kambing memiliki potensi yang cukup baik, selain 

mudah pemeliharaanya. Tujuan pemeliharaan adalah untuk meningkatkan 

pendapatan peternak serta memenuhi konsumsi daging dalam negeri. Konsumsi 

daging dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 

bertambahnya kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pentingnya daging sebagai 

sumber protein hewani yang mana protein berperan dalam pertumbuhan dan 

penggantian jaringan serta sumber vitamin dan mineral. 

 Ternak kambing merupakan ruminansia yang mempunyai potensial dalam 

menghasilkan daging dan disukai oleh peternak karena mudah dipelihara dan 

resiko kecil bila dibandingkan dengan ruminansia besar. Selain itu, kambing 

mempunyai daya reproduksi lebih tinggi sehingga lebih cepat berkembang biak 

serta dapat dilakukan oleh rumah tangga petani (Suharno dan Nazaruddin, 1994) 

 Sosroamidjojo dan Soeradji (1990) menyatakan bahwa upaya peningkatan 

produktivitas ternak dapat ditempuh melalui upaya-upaya perbaikan yang 

meliputi: 

1. Aspek breeding, yang menyangkut bibit ternak yang dipakai serta tindakan 

perkembangan dan pemuliabiakan. 

2. Aspek feeding, menyangkut soal pakan kuantitas maupun kualitas yang 

dibutuhkan oleh tiap-tiap ternak untuk hidup, tumbuh serta produksi yang 

diharapkan daripadanya cara-cara pemberian serta usaha-usaha pengadaannya. 
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3. Aspek management, faktor ini meliputi tata laksana perkandangan, perawatan, 

pencegahan penyakit, pemasaran dan sebagainya yang menyangkut segi 

ekonominya.  

 

2.2 Hari Raya Idul Adha dan Aqiqah 

Idul Adha atau Hari Raya Haji adalah sebuah hari raya Islam Pada hari ini 

diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika nabi Ibrahim yang bersedia untuk 

mengorbankan putranya Ismail untuk Allah, ketika akan mengorbankan putranya 

Ismail, kemudian digantikan oleh-Nya dengan domba. Pada hari raya ini, umat 

Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan shalat Ied bersama-sama di tanah 

lapang, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah shalat, dilakukan 

penyembelihan hewan kurban, untuk memperingati perintah Allah kepada Ibrahim 

yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya (Anonimous, 2008
a
). 

Hewan yang dikurbankan masyarakat biasanya menggunakan kambing, kambing 

yang dikurbankan berumur minimal 1 tahun atau sudah poel 2 buah. 

Aqiqah berasal dari kata ‘Aqq yang berarti memutus dan melubangi, dan 

ada yang mengatakan bahwa aqiqah adalah nama bagi hewan yang disembelih, 

dinamakan demikian karena lehernya dipotong, dan dikatakan juga bahwa ia 

adalah rambut yang dibawa si bayi ketika lahir. Adapun maknanya secara syari’at 

adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan Hewan yang 

dibolehkan disembelih untuk aqiqah adalah sama seperti hewan yang dibolehkan 

disembelih untuk qurban, dari sisi usia dan kriteria. Kambing yang akan di 

sembelih mencapai umur minimal satu tahun dan sehat tanpa  cacat sebagaimana 

persyaratan untuk hewan qurban. Jika bayi yang dilahirkan laki-laki, dianjurkan 
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untuk menyembelih dua ekor kambing, sedangkan untuk bayi perempuan 

dianjurkankan satu ekor kambing (Anonimous, 2008
 b
) 

 

2.3 Manajemen Pemasaran 

 Keberhasilan di dalam usaha peternakan selain tergantung pada peternak 

dalam pengelolaan usaha juga tergantung pada pemasaran hasil produksi. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mendapat laba perusahaan. 

Menurut Anonimous (2007) manajemen pemasaran adalah suatu ilmu atau 

kegiatan bagaimana seharusnya manusia (marketing) untuk menunjukan segala 

sesuatu yang dimiliki agar seseorang mengerti tentang sesuatu yang kita miliki 

dan sebisa mungkin menjadikan seseorang tertarik kepada objek yang kita 

tawarkan. Manajemen Pemasaran merupakan salah satu kunci utama dalam suatu 

perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain.  

 Menurut Kotler dan keller (2008) pemasaran adalah satu fungsi organisasi 

dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan menyerahkan 

nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan  dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. Adapun tujuan pemasaran 

adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk 

cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Idealnya pemasaran 

menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga yang tinggal hanyalah bagaimana 

membuat produknya tersedia. Sedangkan proses pemasaran terdiri dari analisa 

peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang program 

pemasaran dan mengorganisasi, melaksanakan serta mengawasi usaha pemasaran 
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 Ada hubungan erat antara mutu suatu produk dengan kepuasan pelanggan 

serta keuntungan industri. Mutu yang lebih tinggi menghasilkan kepuasan 

pelanggan yang lebih tinggi, sekaligus mendukung harga yang lebih tinggi dan 

sering juga biaya lebih rendah. Eksekutif puncak masa kini melihat tugas 

meningkatkan dan mengendalikan mutu  produk sebagai prioritas utama, sehingga 

setiap industri tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan manajemen mutu 

total. 

 

2.3.1 Lembaga pemasaran 

 Peran lembaga pemasaran sangat penting karena mempercepat distribusi 

barang ke tangan konsumen, sehingga resiko yang ditanggung perusahaan akibat 

jalur pemasaran yang panjang dapat dihindari. Menurut Djajapermana (1971) 

lembaga-lembaga pemasaran yang berperan dapat dibagi menjadi dua kelompok 

pedagang, yaitu sebagai berikut: 

1. Merchant middlement merupakan perantara yang fungsinya aktif di dalam 

pemasaran dan mempunyai hak atas barang tersebut. Kelompok ini dapat 

digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Country shippers adalah perantara yang mengumpulkan barang pada suatu 

tempat dan membawanya ke pusat penjualan. 

b. Wholesaler adalah perantara yang membeli barang dan menjual ke 

pedagang lain atau pengencer, tetapi pedagang ini tidak menjual ke 

konsumen akhir. 

c. Retailer adalah perantara yang menjual barang-barang ke konsumen akhir. 

2. Agent middlement adalah perantara yang melakukan jual beli atas suatu 

barang, tetapi tidak mempunyai hak atas barang yang dipasarkan 
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2.3.2 Saluran pemasaran 

 Kotler (1990) menyatakan bahwa saluran distribusi terdiri dari seperangkat 

lembaga yang  melakukan semua kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk 

menyalurkan produk dan status pemilikannya dari produksi ke konsumsi selain itu 

penggunaan perantara akan sangat mengurangi pekerjaan perusahaan sehingga 

bisa mencapai efisiensi sangat tinggi dalam membuat barang  hingga tersedia dan 

bisa memenuhi pasar sasaran. Menurut Foster (1981) pemasaran barang konsumsi 

diperlukan jaringan dan sistem distribusi yang luas, serta jumlah sediaan untuk 

tingkat nasional yang besar.  

 Distribusi sangat dibutuhkan didalam mengalirkan barang dari produsen 

ke konsumen. Menurut Swastha dan Irawan (1990) cara yang digunakan untuk 

mendistribusikan barang pembelian ada beberapa alternatif, yaitu: 

1. Produsen – Konsumen 

 Bentuk saluran distribusi ini paling pendek dan paling sederhana, karena tanpa 

mengunakan perantara. 

2. Produsen – Pengecer – Konsumen 

 Saluran distribusi ini para pengecer besar langsung melakukan pembelian ke 

produsen, sedangkan konsumen langsung membeli ke pengecer. 

3. Produsen – Pedagang Besar – Pengencer – Konsumen 

 Saluran pemasaran ini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar 

ke pedagang besar saja dan tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh 

pengecer hanya dilayani pedagang besar dan pembelian oleh konsumen hanya 

dilayani oleh pengecer saja.  
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4. Produsen – Agen – Pengencer – Konsumen 

 Produsen memilih agen (agen penjualan atau agen pabrik) sebagai penyalur. 

Produsen menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi 

yang ada. Sasaran penjualan terutama ditujukan kepada para pengecer.  

5. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengencer – Konsumen 

Produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan 

barangnya ke pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko 

kecil. Agen yang terlibat dalam saluran ini terutama agen penjual. 

 

2.3.3 Margin Pemasaran 

 Keuntungan yang dapat diperoleh oleh lembaga pemasaran disebut sebagai 

margin pemasaran atau marketing margin. Sutojo (1981) menyatakan bahwa 

margin pemasaran diperlukan untuk menutup semua biaya pemasaran dan 

memperoleh laba, dimana margin pemasaran terdiri dari: 

1. Biaya pemasaran merupakan sebuah biaya yang di perlukan atau digunakan di 

dalam sebuah proses produksi di dalam penyampaian hasil produksinya. 

2. Keuntungan lembaga pemasaran merupakan selisih harga yang dapat 

diperoleh oleh lembaga pemasaran yang dibayarkan konsumen. 

 Nitisemito (1981) menyatakan bahwa pola pemasaran yang panjang akan 

menimbulkan biaya yang lebih besar, sedangkan jalur pemasaran yang pendek 

atau langsung akan dapat mengurangi biaya pemasaran, sehingga harga sampai 

ketangan konsumen lebih murah. Stanton (1978) menyatakan bahwa biaya 

pemasaran dibedakan menjadi dua macam yaitu dalam arti sempit dan arti luas. 

Pemasaran dalam arti sempit adalah biaya pemasaran yang sering dibatasi biaya 

penjualan yaitu biaya yang dikelurkan untuk menjual dan membawa produk        
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ke pasar. Pemasaran dalam arti luas adalah biaya pemasaran meliputi semua biaya 

sejak produk selesai diproduksi, disimpan dalam gudang sampai produk tersebut 

diubah dalam bentuk uang. 

 Biaya pemasaran adalah biaya yang harus dikeluarkan dalam proses 

pergerakan barang mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir. 

Menurut Winardi (1997) biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran. Tujuan menghitung biaya pemasaran 

agar perusahaan dapat memasang harga yang dapat menutup semua biaya 

distribusi termasuk keuntungan yang sesuai dengan usaha dan resikonya (Kotler 

dan Keller, 2008). 

 

2.3.4 Harga 

 Harga adalah jumlah uang (yang ditambahkan beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk 

dan pelayanannya (gitosudarmo, 2000). Kotler (1997) beranggapan bahwa dalam 

pemasaran, biaya menentukan batas terendah dari harga. Perusahaan harus 

mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan harga 

diantaranya: 

1. Memilih tujuan pentapan harga 

2. Menentukan permintaan 

3. Memperkirakan harga 

4. Menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing 

5. Memilih metode penetapan harga 

6. Memilih harga akhir 
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 Menurut Gitosudarmo (2000) harga sesuatu produk merupakan ukuran 

terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya. 

Seseorang berani membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila 

tingkat kepuasan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu 

tinggi. 

 

2. 4 Efisiensi Pemasaran 

 Beberapa konsep tentang efisiensi pemasaran pertanian (peternakan) 

menurut Sudiyono (2001), yaitu: 

1. Efisiensi pemasaran dengan menggunakan rasio maksimisasi antara input 

dengan out put. 

 Efisiensi pemasaran = out put 

      input 

2. Efisiensi pemasaran dengan pendekatan Struktur (Structure), perilaku 

(Conduct) dan penampilan (Performance) pasar  

 

2. 5 Pendekatan market structure, conduct and performance (MS-C-P) 

2.5.1 Struktur Pasar 

 Struktur pasar merupakan organisasi dan badan usaha yang mempengaruhi 

strategi harga dalam pasar. Dua hal yang berkaitan dengan struktur pasar antara 

lain: pertama, jumlah ukuran badan usaha yang terlibat, apakah salah satu dari 

badan usaha tersebut begitu besar sehingga mendominasi yang lainnya. Kedua 

hubungan bisnis antara lembaga-lembaga (Abbot, 1981) 

 Soekartawi (1993) memberikan batasan mengenai struktur pasar dengan 

memperhatikan: 



 15

1. Besar kecilnya jumlah produsen selaku penjual dan jumlah konsumen 

selaku pembeli. 

2. Sistem keluar masuknya barang 

3. mengingat sifat komoditi pertanian, maka perlu diketahui jumlah produksi 

yang memadai agar mereka dapat memasok barang dalam jumlah 

memadai dan tersedia setiap saat. 

2.5.2 Perilaku pasar 

 Perilaku pasar adalah pola tingkah laku produsen atau lembaga-lembaga 

pemasaran lainnya dalam kaitannya dengan struktur harga. Perilaku pasar dapat 

berupa praktek-praktek persaingan bukan harga, advertensi dan perubahan pangsa 

pasar (Abbot, 1981) 

 Soekartawi (1993) menjelaskan aspek-aspek yang perlu diperhatikan 

dalam perilaku pasar adalah: 

1. Bagaimana barang tersebut membentuk pasar 

2. Apakah barang tersebut dikenakan pajak yang sama atau berbeda menurut 

kualitas atau kuantitas yang dipasarkan  

3. Apakah persaingan pada barang yang sama terjadi secara sehat dipasar 

4. Kebijaksanaan dalam menentukan kualitas 

2.5.3 Penampilan pasar 

 Penampilan pasar adalah rangkaian terakhir dari analisis MS-C-P. Menurut 

Abbot (1981) penampilan pasar merupakan penilaian akan baik dan tidaknya 

proses pemasaran yang dilaksanakan dan tingkat keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan pemasaran. Penampilan pasar sendiri dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan 

yang telah dilakukan, antara lain: 



 16

1. Penggunaan teknologi dalam pemasaran 

2. Pertumbuhan pasar 

3. Efisiensi penggunaan sumber daya 

4. Penghematan biaya 

5. Peningkatan jumlah barang yang dipasarkan sehingga dapat mendatangkan 

keuntungan yang maksimal 

Menurut Sudiyono (2001) indikator-indikator yang biasanya digunakan 

untuk menentukan efisiensi pemasaran ialah margin pemasaran, tingkat harga, 

tersedianya fasilitas pemasaran dan intensitas persaingan. Selain itu Abbot (1981) 

menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akibat 

ekonomis dari struktur pasar, tingkah laku pasar dan penampilan pasar adalah 

tingkat harga, profit margin, tingkat keuntungan investasi aktivitas penelitian 

pelanggan eksternal dan pengembangan produk.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Februari s/d 4 Maret 2009 di 

kabupaten Ngawi. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian adalah hal yang dijadikan pusat perhatian dalam 

penelitian sehingga memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk 

suatu penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2001), ada dua 

maksud tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti dengan menetapkan obyek 

penelitian yaitu : pertama, penetapan obyek dapat membatasi studi. Kedua, 

penetapan obyek itu berfungsi untuk menentukan kriteria inklusi-exklusi atau 

memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. 

Maka, yang menjadi obyek penelitian ini adalah : 

a. Pelaku utama dari pemasaran yaitu mulai dari petani-ternak, blantik 

dadung,  blantik, pedagang antar provinsi dan konsumen. 

b. Pendukung dari pelaksana utama berupa lembaga yang berkaitan 

memperhatikan masalah kambing yaitu dinas Peternakan dan Perikanan  

kabupaten Ngawi. 

 

3.3 Sumber Data  

Alat yang menjadi sumber informasi adalah seseorang atau yang dapat 

dijadikan sebagai narasumber data karena lebih dianggap menguasai bidang 
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permasalahan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk 

mempermudah penelitian ini, maka peneliti membagi jenis data menjadi 2 (dua) 

bagian yakni : 

a. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung 

dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang 

berhubungan dengan obyek penelitian meliputi bagian pemasaran dan 

pihak-pihak terkait lainnya. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu ditelusuri dan dilaporkan 

oleh orang lain di luar peneliti. Berarti data ini tidak secara langsung 

berhubungan dengan responden yang diteliti serta merupakan data 

pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder meliputi: 

dokumen, arsip, catatan dan laporan resmi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode 

penelitian karena data yang diperoleh diharapkan dapat dipergunakan untuk 

memudahkan peneliti mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan, antara lain :  

a. Interview (wawancara) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat tentang persoalan 
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atau sumber data yang berkaitan dengan obyek penelitian secara lebih 

mendalam. 

b. Observasi (pengamatan) 

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

secara langsung fenomena-fenomena obyek-obyek yang diteliti sehingga 

diharapkan peneliti dapat mengamati secara langsung kegiatan yang 

dilaksanakan oleh obyek penelitian dalam upaya menghindari kesalahan 

penafsiran atau interpretasi data.  

c. Dokumentasi 

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang 

meliputi dokumen atau arsip-arsip dari perusahaan yang dianggap 

berhubungan dengan obyek penelitian. Data tersebut telah tersaji sehingga 

peneliti tidak perlu lagi mengolahnya kembali. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Interview guide (pedoman wawancara) 

Yaitu materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam 

mengadakan wawancara. 

b. Pedoman observasi 

Yaitu berisi kerangka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian 
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c. Pedoman dokumentasi 

 Terdiri dari garis besar data yang diperlukan. 

d. Field note (buku catatan) 

Berupa catatan lapangan yang dipergunakan peneliti untuk mencatat apa 

yang didengar, diamati, dan dialami dalam rangka pengumpulan data di 

lapangan yang dipergunakan untuk mencatat informasi yang dapat 

dikembangkan sebagai tambahan data-data yang lain. 

 

3.6 Metode Penelitian 

 Penelitian jalur pemasaran dan struktur pasar, peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling dan snowball sampling. Singarimbun dan Efendi 

(1995) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik sampling yang 

digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dalam pengambilan responden. Sedangkan snowball sampling menurut 

Black dan Jean (1999) adalah teknik penentuan sumber data yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak. 

 

3.7 Metode Analisa Data 

 Proses analisis data dalam penelitian dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, selanjutnya diadakan reduksi data yang 

dilakukan dengan memilah dan memilih data yang terkait dengan tujuan 

penelitian, kemudian diteruskan dengan proses display yang menampilkan data 

secara deskriptif diikuti dengan verifikasi yang merupakan interpretasi dari data 

yang berbentuk paparan. 
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 Data dalam analisis ini berbentuk: 

A. Skema jalur pemasaran ternak kambing 

B. Analisis kinerja jalur pemasaran dengan pendekatan  MS-C-P. Analisis MS-C-

P dilakukan secara deskriptif berdasarkan analisa kualitatif (Sudiyono, 2001): 

1. Struktur Pasar (Market Structure) 

a. Besar kecilnya jumlah produsen dan konsumen 

b. Sistem keluar masuk barang 

c. Jumlah produksi yang memadai agar dapat memasok barang dalam 

jumlah yang memadai. 

2. Perilaku Pasar (Market Conduct) 

a. Bagaimana barang membentuk pasar 

b. Persaingan sehat antar pedagang 

c. Kebijakan dalam menentukan kualitas 

3. Penampilan Pasar (Market Perfomance) 

a. Penggunaan teknologi dalam pemasaran 

b. Pertumbuhan pasar 

c. Efisiensi penggunaan sumber daya 

d. Penghematan biaya 

e. Peningkatan jumlah barang yang dipasarkan 

 Analisis penampilan pasar (market performance) juga dilihat dari: Analisis 

margin pemasaran digunakan untuk mengetahui distribusi biaya dari setiap 

aktivitas pemasaran dan keuntungan dari setiap lembaga perantara serta bagian 

harga yang diterima petani. Atau dengan kata lain analisis margin pemasaran 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi dari para pelaku pemasaran yang 
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terlibat dalam pemasaran. Secara matematis margin pemasaran dihitung dengan 

formulasi sebagai berikut (Sudiyono, 2001)  

 MP = Pr – Pf atau MP = ΣBi + Σki 

Keterangan  MP  : Margin pemasaran 

  Pr    : Harga tingkat pengecer 

  Pf    : Harga tingkat petani 

  ΣBi : Jumlah biaya yang dikeluarkan lembaga – lembaga   

                       pemasaran (B1, B2, B3…..Bn) 

  Σki : Jumlah keuntungan yang diperoleh lembaga-lembaga   

                      pemasaran (K1, K2, K3…Kn) 

 

Keuntungan lembaga pemasaran : 

   m 

Ki = Hji – Hbi - Σ Bpi 

  S=1 

Keterangan : 

Hji  : Harga jual lembaga pemasaran ke –i 

Hbi  : Harga beli lembaga pemasaran ke-i 

Bpi  : Biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i 

m    : Jumlah jenis biaya 

s  : Jenis biaya pemasaran 

 

Bagian keuntungan dan biaya pemasaran masing-masing lembaga pemasaran : 

SKi =     Ki  x 100% 

 Pr-Pf 

 

SBi =     Bi  x 100% 

 Pr-Pf 

 

Keterangan :  

SKi : Bagian keuntungan lembaga pemasaran i 

SBi : Bagian biaya fungsi pemasaran lembaga pemasaran i 

 

Sedangkan besarnya bagian atau share yang diterima petani (SP) dari 

harga eceran dapat dihitung dengan menggunakan: 

SP =  Pf  x 100% 

 Pr 

Keterangan : 

Sp : Efisiensi pemasaran 

Pf : Harga ditingkat produsen 
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Pr : Harga ditingkat konsumen 

 

 Untuk mengetahui hubungan atau besarnya pengaruh perubahan harga 

ditingkat produsen dengan ditingkat konsumen digunakan analisis integrasi pasar 

dengan menggunakan analisis korelasi model Gujarati (1999) sebagai berikut : 

Pf = b0 + b1 Pr 

  

 

 

 

 

 

Keterangan : 

b1 : Koefisien regresi 

Pr : Harga rata-rata tingkat pengecer 

Pf : Harga rata-rata tingkat petani 

b0 : Intersept 

n   : Jumlah sampel 

r    : Kefisien korelasi 

 

 Jika koefisien korelasi (b1) = 1, artinya terjadi integrasi harga secara 

sempurna antar pasar tingkat petani dengan pasar tingkat konsumen sehingga 

pasarnya bersaing sempurna, dan dapat dikatakan bahwa pemasarannya efisien. 

Jika koefisien korelasi (b1) ≠ 1, tidak terjadi integrasi harga secara sempurna 

sehingga pasarnya bukan pasar persaingan sempurna dan pemasarannya tidak 

efisien. Jika b1 <1, maka pasarnya mengarah ke monopsoni dan jika b1>1, 

pasarnya mengarah ke monopoli. 

 Analisis elastisitas transmisi harga bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat pedagang pengecer. 

 

 

 

 

dimana : ET : Elastisitas transmisi harga 
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    b1  : Koefisien regresi 

    Pr  : Harga rata-rata tingkat pengecer 

    Pf  : Harga rata-rata tingkat petani 

 

 Kriteria pengukuran pada analisis elastisitas harga transmisi harga 

(Hasyim, 1994) adalah:  

1. Jika ET = 1, berarti marjin pemasarannya tidak dipengaruhi oleh harga di 

tingkat konsumen. Artinya pasar yang dihadapi oleh seluruh pelaku pemasaran 

merupakan pasar yang bersaing sempurna dan sistem pemasaran telah efisien. 

2. Jika ET > 1, berarti laju perubahan harga di tingkat petani lebih besar daripada 

laju perubahan harga di tingkat konsumen. Artinya pasar yang dihadapi oleh 

pelaku pemasaran bersaing tidak sempurna, yaitu terdapat kekuatan 

monopsoni atau oligopsoni dalam sistem pemasaran berlangsung tidak efisien. 

3. Jika ET < 1, berarti laju perubahan harga di tingkat petani lebih kecil daripada 

laju perubahan harga di tingkat konsumen, artinya pasar yang dihadapi oleh 

pelaku pemasaran bersaing tidak sempurna. Dengan kata lain sistem 

pemasaran berlangsung tidak efisien. 

 

3. 8  Instrumen Pelaksanaan 

Peralatan yang dipergunakan dalam pengambilan data yaitu tape recorder. 

Tetapi, tape recorder diwujudkan dalam MP3 yang bermulti fungsi sebagai alat 

perekam percakapan sekaligus penyimpan data. Satu lagi alat yang digunakan 

yaitu kamera digital yang difungsikan untuk merekam kegiatan wawancara serta 

mendokumentasikan pelaksanaan penelitian dan sosial budaya masyarakat yang 

dilakukan oleh peneliti. Analisis MS-C-P dilakukan secara deskriptif berdasarkan 

kualifikasi dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut: 
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Tabel 1. Format Penilaian MS-C-P 

Penilaian Model 

Analisis 

Indikator 

Pengukuran Efisien Tidak Efisien 

Jumlah pedagang Banyak Sedikit 

Jumlah konsumen Banyak Sedikit 

Kemudahan masuk pasar Mudah Sulit 

Konsentrasi pasar Terkonsentrasi Tidak 

terkonsentarasi 

S
tr
u
c
tu
re
 

(S
tr

u
k
tu

r
) 

Ratio output dan input Tinggi Rendah 

Penentuan kualitas Tidak ditentukan oleh 

satu/beberapa pedagang 

Ditentukan oleh 

satu/beberapa 

pedagang 

Praktek tidak jujur Tidak ada  Ada 

Persaingan antar pedagang Sehat Tidak sehat 

Pembentukan harga Standarisasi Normal 

Kolusi antar pedagang Tdak ada Ada 

Kegiatan promosi yang 

menyesatkan 

Tidak ada Ada 

Persengkokolan penetapan harga Tidak ada  Ada 

C
o
n
d
u
c
t 

(P
e
ri

la
k
u
) 

Biaya pemasaran antar lembaga 

pemasaran 

Sama Berbeda 

Share produsen Besar Kecil 

Distribusi margin pemasaran Adil Tidak adil 

Ketersediaan produk Terintegrasi Tidak terintegrasi 

Peningkatan penjualan Ada Tidak ada 

Penggunaan teknologi Ada Tidak ada 

Dana promosi Rasional Tidak rasional 

Efisien sumber daya Terjadi Tidak terjadi 

P
e
fo
rm
a
n
c
e
 

(P
e
n
a
m

p
il
a
n
) 

Kebutuhan sesuai dengan 

investasi 

Sesuai Tidak sesuai 

 

3.9 Definisi Operasional 

1. kambing merupakan ruminansia yang mempunyai potensial dalam 

menghasilkan daging dan disukai oleh peternak karena mudah dipelihara dan 

resiko kecil bila dibandingkan dengan ruminansia besar 
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2. Pemasaran ialah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengomunikasikan dan menyerahkan nilai kepada pelanggan 

dan mengelola hubungan pelanggan  dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya 

3. Saluran pemasaran ialah suatu jalur yang dilalui oleh barang dari produsen ke 

perantara dan sampai ketangan konsumen 

4. Lembaga pemasaran yaitu badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau 

fungsi pemasaran  

5. Petani-ternak ialah produsen dari ternak kambing yang memelihara di 

breeding maupung  fattening 

6. Blantik dadung ialah kaki tangan dari blantik yang bekerja sebagai perantara 

tidak mempunyai ternak dan uang untuk membeli, mendapat upah dari blantik 

7. Blantik ialah sebutan untuk perantara yang mempunyai hak atas ternak 

kambing atau memiliki dan menguasai karena mempunyai uang untuk 

membelinya. 

8. Pedagang antar provinsi sebutan untuk perantara yang mempunyai hak atas 

ternak kambing atau memiliki dan menguasai karena mempunyai uang untuk 

membeli dan daerah cakupanya antar provinsi 

9. Konsumen yaitu orang yang menjadi pemakai akhir dari ternak kambing atau 

yang menikmati biarpun untuk disembelih untuk keperluan yang lain atau 

berakhir di penyembelihan. 

10. Fungsi pemasaran ialah produsen maupun lembaga pemasaran yang 

melaksanakan tugas memindahkan barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen. 



 27

11. Biaya pemasaran merupakan sebuah biaya yang di perlukan atau digunakan di 

dalam sebuah proses produksi di dalam penyampaian hasil produksinya 

12. Margin pemasaran ialah selisih harga yang diterima lembaga pemasaran dari 

harga jual dan harga beli 

13. Harga adalah jumlah uang (yang ditambahkan beberapa produk kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari 

produk dan pelayanannya 

14. Struktur pasar merupakan organisasi dan badan usaha yang mempengaruhi 

strategi harga dalam pasar 

15. Perilaku pasar adalah pola tingkah laku produsen atau lembaga-lembaga 

pemasaran lainnya dalam kaitannya dengan struktur harga 

16. Penampilan pasar  merupakan penilaian akan baik dan tidaknya proses 

pemasaran yang dilaksanakan dan tingkat keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan pemasaran. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Keadaan Kabupaten Ngawi 

Kabupaten Ngawi berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten 

Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten 

Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan 

Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) di barat. 

Kabupaten Ngawi terdiri atas 19 kecamatan yang terbagi dalam sejumlah 213 desa 

dan 4 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Ngawi. Bagian utara 

merupakan perbukitan, bagian dari Pegunungan Kendeng. Bagian barat daya 

adalah kawasan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Lawu (3.265 meter). 

Kabupaten Ngawi dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta, jalur utama Cepu, 

Bojonegoro-Madiun dan menjadi gerbang utama Jawa Timur jalur selatan. 

Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api Jakarta-Yogyakarta-Bandung/Jakarta, 

namun tidak melewati ibukota kabupaten. Stasiun kereta api terdapat di Geneng, 

Paron, Kedunggalar dan Walikukun. Transportasi yang dilewati jalur provinsi 

sehingga akan memudahkan pemasaran dan pertukaran informasi semakin cepat. 

Adapun peta kabupaten Ngawi dapat dilihat pada lampiran 1. 

Kabupaten Ngawi memiliki iklim tropis, dengan suhu rata-rata 27º-34º C. 

Di kawasan pegunungan, suhu cukup sejuk (22º C). Menurut klasifikasi Schmidt-

Ferguson, kabupaten Ngawi termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata 

per tahun adalah 1.625 mm. Berdasarkan peluang curah hujan tahunan, wilayah 

kabupaten Ngawi tergolong beriklim sedang sampai basah. Di bagian selatan dan 
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barat daya, curah hujan sedikit lebih besar. Kabupaten Ngawi sebagian besar 

penduduk bermata pencaharian petani sekaligus memelihara kambing sebagai 

tabungan sewaktu-waktu bisa dijual untuk kebutuhan mendadak. Produksi daging 

pertahun sebesar ll.556 ton dengan populasi kambing  sebesar 53.931 ekor yang 

tersebar di seluruh kecamatan, merupakan peluang besar untuk mengembangkan 

kambing dalam peningkatan produksi daging (Badan Penanaman Modal Jatim, 

2009) 

 

4. 2 Kambing  

Petani-ternak sebagai tabungan lebih memilih usaha ternak yang sewaktu-

waktu bisa dijual ketika memerlukan dana. Petani-ternak lebih senang memilih 

kambing karena perawatan mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak 

modal untuk memulai. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharno dan Nazaruddin 

(1994) ternak kambing merupakan ruminansia yang mempunyai potensial dalam 

menghasilkan daging dan disukai oleh peternak karena mudah dipelihara dan 

resiko kecil bila dibandingkan dengan ruminansia besar. Selain itu, kambing 

mempunyai daya reproduksi lebih tinggi sehingga lebih cepat berkembang biak 

serta dapat dilakukan oleh rumah tangga petani.  

 Petani-ternak di Ngawi dalam pemeliharaan ternak kambing ada yang 

berperan di pembibitan terutama kaum yang sudah berumur tua (panggilannya 

mbah) dan penggemukan adalah kaum muda (belum berkeluarga maupun yang 

baru berkeluarga) sehngga produktivitas akan terus berkelanjutan tidak terputus 

disebabkan ada bidang yang tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sosroamidjojo dan Soeradji (1990) upaya peningkatan produktivitas ternak dapat 

ditempuh melalui upaya-upaya perbaikan yang meliputi: 
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1. Aspek breeding, menyangkut bibit ternak yang dipakai serta tindakan 

perkembangan dan pemuliabiakan. 

2. Aspek feeding, menyangkut soal pakan kuantitas maupun kualitas yang 

dibutuhkan oleh tiap-tiap ternak untuk hidup, tumbuh serta produksi yang 

diharapkan daripadanya cara-cara pemberian serta usaha-usaha pengadaanya. 

3.  Aspek management, faktor ini meliputi tata laksana perkandangan, perawatan, 

pencegahan penyakit, pemasaran dan sebagainya yang menyangkut segi 

ekonominya. 

 

4.3 Pelaku Pemasaran 

 Pemasaran meliputi segala kegiatan usaha yang diutamakan atau 

diperlukan agar barang-barang hasil produksi dimungkinkan mengalir secara 

lancar ke sektor konsumsi (Kartasapoetra, 1992). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemasaran merupakan penghubung antara prodesen dengan konsumen. Pelaku 

pemasaran ternak kambing yang berada di kabupaten Ngawi, yaitu: 

a. Petani-ternak, selaku produsen ternak kambing  yang menjual ternaknya di 

kecamatan Paron, kecamatan Karang jati dan kecamatan Kedunggalar. 

Adapun produsen selaku  yang diambil sampel tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

b. Blantik dadung selaku perantara, merupakan kaki tangan dari blantik yang 

tidak memiliki maupun menguasai ternak kambing, hal ini disebabkan ternak 

kambing dibeli dengan memakai uang blantik, kerjanya blantik dadung hanya 

mencari ternak kambing di desa dan menjual di pasar . Adapun nama-nama 

blantik dadung dapat dilihat pada lampiran 2. 
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c. Blantik selaku perantara, memiliki dan menguasai ternak kambing, menjual di 

pasar dengan kapasitas maksimal 4 ekor dengan memakai tombong yang 

dibonceng jok belakang sepeda montor. Pasar terdekat yang bisa terjangkau, 

biasanya 2 s/d 3 kecamatan yang terdekat. Adapun nama-nama blantik  dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

d. Pedagang antar provinsi selaku perantara, memiliki dan menguasai ternak 

kambing, bedanya dengan blantik kapasitas menjual lebih dari 10 ekor, 

kendaraan yang dipakai mobil dan daerah untuk menjual beda kabupaten. 

Adapun nama-nama blantik  dapat dilihat pada lampiran 2. 

e. Konsumen dari ternak kambing yaitu jagal, pedagang sate gulai dan 

masyarakat untuk syukuran. Adapun nama jagal dan pedagang sate gulai pada 

lampiran 2.  

Pelaku pemasaran diatas yang dijelaskan diatas sesuai dengan pendapat 

Widodo, Noegroho, Fanani dan Fatimah (1993), bahwa rantai pemasaran yang 

berlangsung untuk hasil usaha ternak dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Kelompok produsen, yaitu peternak yang melakukan kegiatan usaha ternak, 

perusahaan pakan ternak, perusahaan penghasil DOC dan perusahaan lainnya. 

Hal ini sependapat dengan Kartasapoetra (1992) produsen sebagai teknologi 

dan organisasi yang melancarkan pelemparan atau penjualan produk-

produknya ke pasar. 

b. Kelompok jasa pemasaran antara lain : pedagang perantara, pedagang besar, 

distributor, pengecer dan penjaja. Hal ini sependapat dengan Kartasapoetra 

(1992) Suatu kegiatan usaha yang mendorong dan membantu saluran agar 
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produk-produk yang dihasilkan di suatu daerah dapat di distribusikan ke 

daerah-daerah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. 

c. Kelompok konsumen, kelompok ini perlu dibedakan antara konsumen antara 

dengan konsumen akhir. Konsumen antara ialah perusahaan dengan bahan 

mentah yang berasal dari usaha ternak, sedangkan konsumen akhir ialah 

konsumen yang menikmati hasil usaha ternak serta produknya.   

 

4. 4 Fungsi Pemasaran 

 Lembaga pemasaran melakukan kegiatan memindahkan produk ternak 

kambing dari produsen ke konsumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

lembaga pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi pemasaran, yaitu :  

a. Petani-ternak selaku produsen ternak kambing melakukan fungsi pemasaran 

yang relatif sama meliputi kegiatan : 

1. Pembelian 

Seluruh produsen melakukan pembelian ternak kambing dari pasar 

hewan hanya saja berbeda jenisnya yaitu kambing betina yang digunakan 

untuk indukan dan kambing bakalan jantan yang digunakan untuk 

digemukan selama 1 tahun untuk persiapan Idul Adha. 

Petani-ternak melakukan pembelian belum direncanakan secara 

rinci sehingga harganya relatif mahal, mutu belum bisa terpenuhi dan 

perolehan ternak kambing tidak lancar. Seharusnya dalam pembelian 

haruslah sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (1992) dalam menelaah 

atau menganalisa pembelian, hendaknya kita memperhatikan tindakan-

tindakan yang dilakukan, ialah : 

(a) Menetapkan kebutuhan-kebutuhan 
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(b) Mencari sumber-sumber barang yang dibutuhkan 

(c) Merundingkan untuk memperoleh kesepakatan 

(d) Pelaksanaan transaksi resmi  

2. Penjualan 

Produsen biasanya untuk menjualkan kambingnya kepada blantik 

karena menghemat waktu karena masih ada pekerjaan lain di pertanian. 

Harga biasanya ditawarkan dari petani-ternak dan ditawar blantik tetapi 

biasanya peternak kalah dengan blantik karena peternak tidak mengetahui 

harga di pasar selain itu penentuan harga bukan per kilogram tetapi 

tafsiran saja. 

Penjualan yang dilakukan oleh petani-ternak belum diupayakan 

sesuai dengan permintaan pasar sehingga menyebabkan harga menjadi 

turun. Penjualan ternak kambing oleh petani-ternak bukan di lakukan  

secara periode tetapi saat membutuhkan uang secara mendadak Menurut 

Kartasapoetra (1992) harga marginal atas sesuatu produk menguntungkan 

atau tidaknya tergantung  dari dapat atau tidaknya dilakukan pengendalian 

atas keseimbangan antar penawaran dan permintaan akan produk 

dipasaran. Sehingga yang harus dilakukan produsen adalah ternak 

kambing selalu dalam keadaan seimbang di pasaran, manipulasi atau 

spekulasi dengan maksud untuk melangkakan produk itu dipasaran ketika 

kebutuhan akan produk itu meningkat. 

3. Pengangkutan atau Transportasi 

Sarana pengangkutan yang dipakai adalah sepeda montor yang 

belakangnya di pasang tombong, dibuat dari anyaman bambu. Maksimal 
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dalam membawa ternak kambing sebanyak empat ekor, ketika melebihi 

jumlah tersebut akan mengakibatkan kematian ternak kambing. Sedangkan 

ketika rumahnya dekat pasar hanya jalan kaki, kalau jauh maka yang 

membawa adalah blantik sekalian pulang. Harga pengangkutan yang 

ditetapkan blantik Rp 15.000,-/ekor. Menurut Kartasapoetra (1992) 

pengangkutan yaitu memindahkan sesuatu produk dari sumber 

penghasilnya  kepasar atau tempat konsumen pada waktu tertentu yang 

tepat disesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan pasar dan konsumen 

dalam menciptakan kegunaan tempat dan kegunaan waktu. 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan di produsen dibedakan menjadi 2 yaitu breeding dan 

fattening. Breeding biasanya 1 ekor pejantan dan 3 betina dengan 

pemberian pakan seperti rumput diberikan secara ad libitum (tidak 

terbatas) karena di gembalakan di lapangan atau di pinggir jalan dan 

comboran (bekatul dan air dicampur dengan banyak air) diberikan pada 

waktu siang. Sedangkan fattening biasanya 10 ekor dengan pemberian 

pakan juga secara ad libitum (tidak terbatas) dengan tambahan comboran 

(bekatul dan nasi aking serta air dicampur dengan banyak air) tetapi 

pemeliharaanya secara intensif. Petani-ternak tempat pemeliharaan 

biasanya dibelakang ataupun disamping rumah.  

Seharusnya yang dilakukan petani-ternak dalam pemeliharaan 

ketika suatu saat mempunyai ternak kambing yang banyak tidak sedikit 

seperti saat ini dan belum ekonomis seharusnya tempat pemeliharaan yang 

mudah dijangkau transportasi dan dekat dengan pasar. Kartasapoetra 
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(1992) menyatakan bahwa bagi suatu perusahaan yang memproduksi, 

tempat-tempat penyimpanan sangat lebih baik kalau berada disekitar 

tempat produksi ataupun pada tempat yang berdekatan dengan pasar, 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

(a) Berdekatan pasar atau konsumen akan mudah dan lancar untuk di 

lemparkan kepasaran (para konsumen) 

(b)  Keamanan lingkungan, baik dari bahaya banjir, kemungkinan 

kebakaran ataupun dari orang-orang yang beritikad kurang baik. 

5. Analisis Keuangan 

Modal yang dimiliki merupakan tabungan dari usaha pertanian. 

Beternak merupakan tabungan yang sewaktu-waktu bisa digunakan 

dengan menjual ternak sehingga akan cepat mendapatkan uang. 

Seharusnya petani-ternak modal dari usaha pertanian dan usaha ternak 

kambing, benar-benar digunakan untuk pengembangan bisnis bukan untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, seharusnya diantara beberapa 

petani-ternak dibentuknya suatu kelompok ternak yang menaungi  untuk 

menjadi sebagai buyer dalam pembentukan harga. Kartasapoetra (1992) 

menyatakan bahwa KUD sebagai transit market yang permodalannya 

demikian lemah, agar usaha dalam menampung produk-produk pertanian 

dari para anggotanya yang selanjutnya total produk itu akan dipasarkan. 

6. Penanganan Resiko 

Kambing yang sudah dibeli oleh blantik tidak bisa dikembalikan 

dengan alasan apapun. Penanganan dan penanggulangan resiko hanya baru 

sebatas itu, seharusnya yang harus dilakukan oleh petani-ternak selain 
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pembelian ialah kerugian kecelakaan, bencana alam, dan kerugian akibat 

pencurian. Hal ini sesuai pendapat Kartasapoetra (1992) dalam hal 

penanganan dan penanggulangan resiko yaitu : 

(a) Untuk mencegah dan memperkecil bahaya kebakaran telah banyak 

dibangun gudang-gudang yang tahan api dengan perlengkapan 

pemadaman yang cukup 

(b) Untuk mencegah pencurian umumnya gudang-gudang telah dilengkapi 

kunci alarm atau ditempatkannya penjagaan yang rapi dan teratur. 

7. Informasi Pasar 

Informasi pasar sangat dibutuhkan oleh petani-ternak untuk 

mengetahui harga yang sedang berkembang di pasar sehingga harganya 

akan sesuai tidak di tipu oleh blantik. Selain itu dengan mengetahui 

peluang pasar ternak kambing yang berdampak kepada peningkatan 

penerimaan dan pendapatan. Adanya informasi pasar yang cepat, cermat 

dan akurat diharapkan segala perubahan yang terjadi dalam rangka 

pemasaran ternak kambing, seperti perubahan harga, permintaan ternak 

kambing dengan melihat umur sehingga dapat segera diketahui, lembaga 

pemasaran berperan dalam memberikan informasai kepada petani-ternak. 

Hasil pengamatan dilapangan memperlihatkan adanya beberapa 

informasi penting sebagai bahan pertimbangan bagi petani-ternak, antara 

lain : 

� Adanya perubahan harga ketika ternak mahal dan murah. Ternak 

murah ketika akhir setiap bulan karena permintaan dari solo berkurang, 

musim panen tiba banyak petani-ternak yang sibuk panen, waktu 
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menjelang panen raya banyak petani-ternak yang membutuhkan uang 

untuk panen sehingga banyak yang menjual ternaknya dan awal puasa 

ramadhan petani-ternak menjual ternaknya untuk memenuhi kebutuhan 

ramadhan mulai dari pakaian, makanan dan bersih-bersih lingkungan 

rumah serta waktu daftaran sekolah tiba yaitu bulan juli. Sedangkan  

ternak mengalami peningkatan harga ketika awal bulan dari solo 

mengalami peningkatan permintaan, 10 hari menjelang Idul Fitri 

permintaan daging meningkat dan mengalami peningkatan tajam 

ketika bulan dzulqa’adah sampai tanggal 13 dzulhijah tahun hijriah 

(tanggal 9 dzulhijah hari raya Idul Adha dan 11,12,13 hari raya 

tasyrik). 

� Adanya permintaan ternak seperti bakalan atau umur sekitar 3-5 bulan 

biasanya 5 bulan menjelang hari raya Idul Adha dan jagal (tukang 

sate/gule) sewaktu-waktu, pedagang solo setiap awal bulan 

memerlukan betina dan jantan dara, betina tua, dan pejantan yang 

sudah poel dengan tubuh yang sudah gemuk. 

� Petani-ternak masih ada fragmen terpisah antara breeding (pembibitan) 

dengan fattening (penggemukan) yaitu banyak sekali petani-ternak 

yang berada di breeding tetapi hanya mempunyai ternak 1-5 ekor, 

sedangkan fattening jumlahnya petani-ternak sedikit tetapi jumlah 

ternaknya mencapai 10-20 ekor. Melihat kondisi dilapang banyak 

sekali petani-ternak yang berpindah ke fattening karena mendapatkan 

keuntungan maksimal tetapi bibit kambing mengalami penyusutan. 
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� Belum adanya pola integrasi antara peternakan dan pertanian sehingga 

perkembangan peternakan tidak bisa optimal disebabkan pertanian 

telah mengalami perkembangan yang optimal dengan produksi padi 7-

11 ton per hektar. 

Apabila informasi diatas ditanggapi secara cermat oleh petani-

ternak sebagai produsen akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk 

mencari alternatif solusi pemasaran, baik dalam produk ternak yang 

dipelihara, kapan waktu ternak dijual dan kepuasan konsumen. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Kartasapoetra (1992) dengan diperolehnya keterangan pasar 

maka kita dapat memperkirakan atau meramalkan : 

(a) Produk apa, dalam keadaan bentuk dan kualitas yang bagaimana 

dikehendaki oleh masyarakat konsumen 

(b) Bagaimana agar produk-produk kita yang telah ada memperoleh 

permintaan-permintaan yang efektif, hal-hal apa saja yang perlu 

mendapatkan perubahan atau perbaikan  

Informasi pasar sangat dibutuhkan seiring tingginya kebutuhan dan 

tuntutan akan informasi pasar yang cepat, tepat, akurat, lengkap, kontinyu dan up 

to date (harga, kontinuitas produktivitas, kualitas dan jumlah permintaan produk) 

(Direktorat Pemasaran Domestik, 2009). Teknologi informasi dan komunikasi, 

sebagai media untuk mengumpulkan, menyimpan, menyebarkan informasi dan 

pengetahuan menawarkan peluang bagi penduduk pedesaan untuk mengatasi 

permasalahan kesenjangan informasi. Solusinya dengan memakai telecenter yang 

sudah diterapkan di dua kelompok tani yaitu desa Muneng, kecamatan Pilang 

Kenceng, kabupaten Madiun dan  desa Kertosari kecamatan Pasrujambe 
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kabupaten Lumajang bantuan dari United Nation Development Programme 

(UNDP) dan Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) 

Telecenter merupakan salah satu model pemanfaatan keunggulan 

teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan untuk menyediakan pusat 

pelayanan akses informasi bagi masyarakat pedesaan yang berbasis internet dan 

dikelola oleh masyarakat untuk memperoleh informasi sosial, ekonomi, 

pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat 

guna meningkatkan produktifitasnya. Kegiatan pendirian telecenter ini sesuai pula 

dengan “World Summit Information Society” (WSIS) yang dideklarasikan di 

Geneva tahun 2003 bahwa untuk tahun 2015 diharapkan seluruh desa di dunia 

sudah terhubung secara online (Oetojo, 2006). Melalui telecenter akan 

memudahkan dalam mengakses website Pelayanan Informasi Pasar (PIP) hasil-

hasil pertanian yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Pertanian, dalam bidang peternakan yaitu: 

http://database.deptan.go.id/smsharganak/. (Direktorat Pemasaran Domestik, 

2009). 

b. Lembaga pemasaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah blantik 

dadung, blantik dan pedagang antar provinsi, melakukan fungsi pemasaran 

yang relatif sama, yaitu : 

1. Pembelian 

Blantik seluruhnya melakukan pembelian dari petani-ternak tetapi 

ketika tidak ada petani ternak yang menjual ternak kambingnya maka akan 

membeli di pasar dan dijual pasar yang lain sedangkan pedagang antar 

provinsi melakukan pembelian di pasar hal ini disebabkan belum adanya 
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produsen yang mempunyai ternak dalam jumlah besar yang setiap hari 

bisa dijual.  Hal ini sesuai dengan pendapat kartasapoetra (1992) 

Pembelian merupakan suatu fungsi yang besangkutan dengan pemindahan 

dan pemilikan sejumlah barang yang dimaksudkan sebagai persediaan 

produksi ataupun pula untuk keperluan mencukupi kebutuhan.  

2. Penjualan 

Penjualan ternak kambing yang dilakukan lembaga pemasaran 

belum sepenuhnya ada perencanaan sebelumnya. Lembaga pemasaran 

menjual ternak kambing secara sporadis apa yang ada dijual, sehingga 

sebagian besar para langganan tidak dilayanai secara kontinyu. Hal ini 

tidak sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (1992) lembaga pemasaran 

menyusun pola-pola dan cara-cara penjualan yang lebih mantap agar 

tercipta permintaan yang lebih banyak serta terwujudnya langganan-

langganan yang menyakinkan, dengan mana hubungan-hubungan 

penjualan dapat dilakukan secara lancar atas dasar saling percaya 

mempercayai.  

Harga jual yang ditetapkan oleh para blantik ialah mark up, yaitu 

kelebihan harga jual diatas harga belinya dan dengan demikian keuntungan 

dan biaya diambil dari mark up tersebut (Gitosudarmo, 2000). Dengan 

kata lain, penetapan harga jual disesuaikan dengan keinginan dari para 

blantik.  

3. Pengangkutan 

Pengangkutan ternak kambing yang dilakukan oleh lembaga 

pemasaran sama dengan apa yang dilakukan oleh petani-ternak kecuali 
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yang dilakukan pedagang antar provinsi yaitu menggunakan mobil pick 

up. Pengangkutan yang dilakukan lembaga pemasaran terutama yang 

dilakukan blantik seringkali tidak tepat waktu terkendala oleh alat 

transportasi yang digunakan, menggunakan tombong hanya maksimal 

dapat mengirim hanya 4 ekor. Kartasapoetra (1992) mengatakan bahwa 

lembaga pemasaran lambat dalam penyampaian produk ke konsumen dan 

pasar akan menimbulkan masalah-masalah tersendiri, antara lain : 

(a) Pengangkutan yang lambat atau tidak tepat, konsumen dapat 

menganggapnya sebagai ingkar janji dan menimbulkan resiko. 

(b) Penyampaian sejenis produk yang dibutuhkan masyarakat secara 

lambat ke pasar akan dapat menggoncangkan harga produk di 

pasaran. Selain itu, bagi produk pertanian akan menyebabkan 

keadaanya akan cepat rusak. 

4. Pemeliharaan dan menyimpan produk 

Produk ternak kambing dipelihara hanya sehari oleh blantik 

penampungan sedangkan blantik yang lain tidak melakukan pemeliharaan. 

Pemeliharaan dilakukan ketika pembelian dilakukan dari petani-ternak dan 

keesokan harinya akan dijual kembali kepasar yang berbeda. Pemeliharaan 

dilakukan hanya pemberian pakan berupa hijauan pada waktu sore dan 

pagi hari sedangkan comboran hanya pada waktu pagi hari sebelum 

dibawa kepasar. Kegunaan dari pemberian pakan, ternak akan kelihatan 

gemuk dan lebih sehat 

Ketika dilakukan pemeliharaan lembaga pemasaran memilah dan 

menyortir ternak kambing akan di pasarkan kemana sesuai kebutuhan 
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konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (1992) fungsi 

penyimpanan memegang peranan penting dalam lalu lintas pemasaran 

produk. Selain itu, grading atau standardizing merupakan penetapan-

penetapan ketentuan atau spesifikasi suatu barang (penetapan kualitas 

suatu barang tertentu, mana yang kualitasnya terbaik, yang sedang ataupun 

yang kurang baik) 

5. Analisis Keuangan 

Modal usaha lembaga pemasaran berasal dari modal sendiri yang 

dipergunakan untuk pembelian produk dan pembelian fasilitas pemasaran. 

penerimaan dan pendapatan dipengaruhi oleh banyaknya produk yang 

dijual oleh masing-masing blantik dan biaya pemasaran yang dikeluarkan. 

Apabila terjadi peningkatan penerimaan dan pendapatan dengan asumsi  

komulasi dari jumlah produk ternak kambing yang dijual setiap harinya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (1995), bahwa penerimaan 

merupakan nilai dari jumlah produk yang dihasilkan dikalikan dengan 

harga jual per unitnya, sedangkan pendapatan merupakan selisih antara 

penerimaan total (total revenue) dengan biaya total (total cost). 

6. Penanganan resiko 

Resiko yang dihadapi oleh blantik ialah produk yang dijual 

harganya lebih rendah dari harga pembelian sehingga mengalami kerugian, 

tetapi kerugian itu bisa ditutupi dari penjualan produk ternak kambing 

yang lainnya. Selain itu, terjadinya kematian dari produk ternak kambing 

saat transportasi. Para lembaga pemasaran belum melakukan penanganan 

dan penanggulangan terhadap pindahnya pelangganan atau konsumen 
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dengan memperbaiki kinerja dan mutu dari kambing. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kartasapoetra (1992) untuk memperkecil kemungkinan 

pindahnya para langganan dan konsumen ke produk lain, terhadap produk-

produk itu selalu diusahakan perbaikan-perbaikan mutu dan bentuk 

menurut hasil-hasil penelitian dan pertimbangan pasar.  

7. Informasi Pasar 

Blantik mencari informasi pasar melalui keinginan jenis produk 

ternak kambing dari konsumen akhir, sehingga blantik mengetahui 

kegemaran konsumen dan derajat kepuasan konsumen terhadap produk 

ternak kambing. Informasi pasar sangat berguna sebagai salah satu cara 

untuk memperluas pasar penjualan produk ternak kambing dengan harapan 

terjadi peningkatan jumlah konsumen dan peningkatan pendapatan.  Hal 

ini sesuai dengan pendapat Kartasapoetra (1992) dengan diperolehnya 

keterangan pasar maka akan dapat memperkirakan apakah pemasaran 

produk itu perlu dibantu dengan penyebaran para pramuniaga untuk 

melakukan penjualan dan menarik daya beli para konsumen melalui 

penjualan dari rumah kerumah. 

 

4. 5 Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah semua beban yang harus ditanggung atau dibayar 

produsen untuk menghasilkan barang sampai siap dikonsumsi, sedangkan dalam 

bidang peternakan yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk 

menghasilkan output. Biaya produksi dihitung dengan menggunakan analisis 

usaha tani untuk mengetahui harga yang digunakan pakan dan tenaga kerja. 
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Adapun biaya produksi untuk proyeksi pembibitan dan penggemukan dapat 

dilihat pada lampiran 3 dan 4. 

 Proyeksi pembibitan selama 2 tahun yang dilakukan petani ternak 

menggunakan 1 pejantan dan 4 betina didapatkan bahwa ketika biaya pakan, 

tenaga kerja dan  pendapatan kotoran ternak dihitung, cash flow kumulatif minus 

Rp 1.845.500,- sedangkan ketika biaya pakan, tenaga kerja dan pendapatan 

kotoran ternak tidak dihitung, cash flow kumulatif  plus Rp 3.784.000,-. Penyebab 

perbedaan yang terlalu jauh disebabkan faktor produksi tenaga kerja keluarga 

petani merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara 

keseluruhan dan tidak pernah dinilai dengan uang (Mubyanto, 1989) 

Proyeksi penggemukan 10 ekor ternak kambing selama 5 bulan didapatkan 

pada waktu musim penghujan bahwa ketika biaya pakan, tenaga kerja dan  

pendapatan kotoran ternak dihitung, cash flow kumulatif  plus Rp 1.112.500,- 

sedangkan ketika biaya pakan, tenga kerja dan pendapatan kotoran ternak tidak 

dihitung, cash flow kumulatif  plus Rp 1.900.000,-. Sedangkan pada waktu musim 

kemarau didapatkan ketika biaya pakan, tenaga kerja dan  pendapatan kotoran 

ternak dihitung, cash flow kumulatif  minus Rp 12.500,- sedangkan ketika biaya 

pakan, tenga kerja dan pendapatan kotoran ternak tidak dihitung, cash flow 

kumulatif  plus Rp 1.900.000,- mempunyai hasil yang sama dengan waktu musim 

hujan.  Hasil proyeksi pengemukan menerangkan bahwa ketika biaya pakan, 

tenaga kerja dan pendapatan kotoran ternak dihitung terjadi selisih pendapatan, 

tetapi ketika biaya pakan, tenaga kerja dan pendapatan kotoran dihitung tidak 

terjadi perbedaan. Menurut Soekartawi (1993) pengeluaran total usaha tani 
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merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, tetapi tidak termasuk 

tenaga kerja keluarga petani karena tidak dibayar. 

Upah Minimum Regional (UMR) kabupaten Ngawi sekitar Rp 635.000,-

/bulan (Jatrautama, 2009), ketika dibandingkan dengan pendapatan petani-ternak 

antara yang pembibitan ketika cash flow kumulatif biaya pakan hijuan dan tenaga 

kerja serta pendapatan kotoran (kompos) dihitung prosentase -11,63 tetapi ketika 

dihitung prosentase hanya 23,84. Penggemukan ketika  cash flow kumulatif biaya 

pakan hijuan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) musim 

penghujan dihitung prosentase 35 tetapi ketika dihitung prosentase hanya 59,84. 

Sedangkan ketika  cash flow kumulatif biaya pakan hijuan dan tenaga kerja serta 

pendapatan kotoran (kompos) musim penghujan dihitung prosentase -0,39 tetapi 

ketika dihitung prosentase hanya 59,84. Adapun perbandingan antara UMR 

dengan pendapatan petani-ternak pembibitan dan penggemukan dapat dilihat pada 

lampiran 5. Dari perbandingan tersebut ternyata petani-ternak belum ada yang 

memenuhi UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini 

disebabkan oleh jumlah ternak yang dimiliki petani-ternak terbatas dan sebagai 

petani-ternak merupakan kerja sambilan. 

 

4. 6 Biaya Pemasaran 

 Lembaga pemasaran yang dilalui oleh ternak kambing dari petani-ternak 

sampai ke konsumen akhir menjalankan fungsi pemasaran dan mengeluarkan 

biaya pemasaran untuk meningkatkan nilai guna sehingga sesuai kebutuhan dan 

keinginan dari konsumen akhir. Adapun biaya pemasaran dari lembaga pemasaran 

dapat dilihat pada tabel 2 dan 3. 
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Tabel 2. Biaya Pemasaran Petani-ternak 

No Komponen Biaya Jumlah (Rp)/ekor Persentase (%) 

1 Pengangkutan 15.000 100 

Sumber : Data primer petani-ternak yang diolah 

 Biaya pemasaran yang dilakukan hanya di pengangkutan saja, hal ini bisa 

terjadi karena sebagian besar petani-ternak berada pada posisi penggemukan 

biasanya mencari-cari ternak kambing di beberapa pasar, dimana yang harganya 

murah dan bagus untuk digemukkan, sedangkan petani-ternak pembibitan hanya 

mencari ternak kambing di pasar terdekat. Hal ini disebabkan faktor umur yang 

sudah tua dan fokus pemeliharaan sebagai sambilan serta tabungan yang sewaktu-

waktu bisa dijual sehingga uang segera didapatkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Wisaptiningsih dkk (1991) bahwa biaya dalam pemasaran timbul karena 

kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemasaran seperti pengumpulan, 

pengangkutan, penyimpanan, pengolahan.  

Tabel 3. Biaya Pemasaran Lembaga Pemasaran 

No Lembaga 

pemasaran 

Penyimpanan 

(Rp)/ekor 

Pengangkutan 

(Rp)/ekor 

Jumlah 

(Rp)/ekor 

1 Blantik dadung - - - 

2 Blantik 2.000 15.000 17.000 

3 Pedagang antar 

provinsi 

 30.000 30.000 

Sumber : Data primer lembaga pemasaran yang diolah 

Lembaga pemasaran terdapat tiga macam yaitu blantik dadung, blantik dan 

pedagang antar provinsi. Blantik dadung selaku perantara, merupakan kaki tangan 

dari blantik yang tidak memiliki maupun menguasai ternak kambing, hal ini 

disebabkan ternak kambing dibeli dengan memakai uang blantik, kerjanya blantik 

dadung hanya mencari ternak kambing di desa dan menjual di pasar. Blantik 

selaku perantara, memiliki dan menguasai ternak kambing, menjual di pasar 
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dengan kapasitas maksimal 4 ekor dengan memakai tombong yang dibonceng jok 

belakang sepeda montor. Pasar terdekat yang bisa terjangkau, biasanya 2 s/d 3 

kecamatan yang terdekat. Pedagang antar provinsi selaku perantara, memiliki dan 

menguasai ternak kambing, bedanya dengan blantik kapasitas menjual lebih dari 

10 ekor, kendaraan yang dipakai mobil dan daerah untuk menjual beda kabupaten.  

Biaya pemasaran dari lembaga pemasaran mengalami perbedaaan yang 

tidak jauh berbeda dari komponen biaya pemasaran. Perbedaan hanya terjadi pada 

blantik dadung, penyebabnya blantik dadung merupakan kaki tangan dari blantik. 

Sedangkan blantik tidak memelihara atau menyimpan lama, blantik menjual 

kambing tiap hari berpindah dari satu pasar ke pasar yang lain hal ini disebabkan 

selain mengambil ternak kambing dari petani-ternak blantik juga mengambil dari 

pasar satu di jual ke pasar lainnya. Pedagang antar provinsi mengambil ternak dari 

pasar di kabupaten Ngawi langsung dijual kepasar Silir Solo sehingga tidak ada 

biaya penyimpanan, tetapi untuk biaya pengangkutan jauh lebih tinggi disebabkan 

jarak yang lebih jauh.   

 Widodo, dkk (1993) berpendapat bahwa untuk menekan biaya pemasaran 

maka diperlukan beberapa langkah efisien pemasaran, salah satu langkah yang 

dapat digunakan ialah dengan memperpendek rantai pemasaran. Hal ini 

disebabkan saluran pemasaran yang terlalu rumit harus melewati blantik 2 kali. 

 

4.7 Saluran dan Efisiensi Pemasaran dengan Analisis Margin Pemasaran 

 Saluran pemasaran merupakan suatu jalur distribusi yang harus dilalui 

oleh barang (produk) dari produsen ke konsumen akhir. Tipe saluran dapat 

berbentuk sederhana dan dapat pula rumit. Hal ini tergantung dari jenis produk, 

lembaga pemasaran dan sistem pemasaran yang ada. Adapun saluran pemasaran 
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produk ternak kambing dari petani ternak sampai ketangan konsumen akhir dapat 

dilihat pada (gambar 2) 

 Pelaku pemasaran di jalur poemasaran yaitu petani-ternak, blantik dadung, 

bantik, pedagang antar provinsi, konsumen dan petani-ternak penggemukan. 

Petani-ternak, selaku produsen ternak kambing  yang menjual ternaknya di 

kecamatan Paron, kecamatan Karang jati dan kecamatan Kedunggalar. Blantik 

dadung selaku perantara, merupakan kaki tangan dari blantik yang tidak memiliki 

maupun menguasai ternak kambing, hal ini disebabkan ternak kambing dibeli 

dengan memakai uang blantik, kerjanya blantik dadung hanya mencari ternak 

kambing di desa dan menjual di pasar .  

Blantik selaku perantara, memiliki dan menguasai ternak kambing, 

menjual di pasar dengan kapasitas maksimal 4 ekor dengan memakai tombong 

yang dibonceng jok belakang sepeda montor. Pasar terdekat yang bisa terjangkau, 

biasanya 2 s/d 3 kecamatan yang terdekat. Pedagang antar provinsi selaku 

perantara, memiliki dan menguasai ternak kambing, bedanya dengan blantik 

kapasitas menjual lebih dari 10 ekor, kendaraan yang dipakai mobil dan daerah 

untuk menjual antar kabupaten. Konsumen dari ternak kambing yaitu jagal, 

pedagang sate gulai dan masyarakat untuk syukuran. 

Margin pemasaran merupakan selisih antara harga yang harus dibayar 

konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh petani-ternak. Perhitungan 

margin pemasaran menggunakan cara yang dikemukakan oleh Sudiyono (2001), 

yaitu harga beli konsumen akhir dikurang harga jual produsen. dan harga ternak 

kambing disetiap jalur dan penilian efisiensi pemasaran menggunakan margin 

pemasaran didapatkan melalui jalur pemasaran dapat dilihat pada (lampiran 6):



 49 

 S = 74,15%      S = 74,95%       S = 85,99% S = 87,06%       S = 89,29% S = 90,90%   S = 85,99%  S = 87,06% 

 

        I   II    III        IV    V       VI          VII           VIII  

  

  H =  355       H =  370          H =  355  H =  370       H =  355  H =  370    H =  355         H =  370  

  S =  75,12%       S =  79,23%       S =   87,22%       S =  92,04%       S =  90,56% S =  96,10%    S =  87,22%  S =  92,04% 

                                                

 

 

  

  H =  375       H =  387             H =  375  H =  387       H =  375  H =  385    H =  375         H =  387 

  S =  79,45%       S =  82,87%       S =   92,14%      S =  96,27%       S =  95,66% S =  100%    S =  92,14%         S =  96,27% 

 

 

 

 

  H =  392       H =  467             H =  392  H =  402       H =  392       H =  392         H =  402 

  S =  83,05%       S =  100%          S =  96,31%       S =  100%              S =  100%       S =  96,31%         S  =  100% 

 

 

 

 

 

  H =  472            H =  407           H =  407 

  S =  100%            S =  100%          S =  100% 

 

 

           Gambar 2. Jalur Pemasaran Ternak kambing
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Jalur pemasaran ternak kambing sampai kepada tingkat pedagang antar 

provinsi, konsumen maupun petani-ternak penggemukan adalah dengan 

penjelasan sebagai berikut (Gambar 2). Adapun dokumentasi penelitian dapat 

dilihat pada lampiran 7:  

4.7.1  Jalur I 

Petani-ternak menjual ternak kambing dewasa kepada blantik dadung. 

Proses penjualan dari petani-ternak kepada blantik dadung yaitu petani-ternak 

menghubungi blantik dadung, blantik dadung akan melihat ternak kambing. 

Setelah dilihat, petani-ternak akan menawarkan harga ternak kambingnya kepada 

blantik dadung, blantik dadung dapat dipastikan akan menawar harga yang rendah 

dari harga yang ditawarkan petani-ternak dan sesuai intruksi blantik yang 

mengetahui perkembangan informasi pasar. 

 Proses tawar menawar akan terjadi dua keputusan, ketika terjadi kata 

sepakat maka blantik dadung akan membayar dengan memanggil blantik dan 

ternak kambing akan dibawa pulang blantik. Petani-ternak akan mendapatkan 

share sebesar 74,15% dari harga penjualan Rp 350.000,- sedangkan blantik 

dadung akan mendapatkan fee Rp 5.000,-/ekor dan mendapatkan share sebesar 

75,12% dari harga penjualan Rp 355.000,-. Tetapi ketika tidak ada kata sepakat 

maka blantik dadung akan pulang sedangkan petani-ternak akan mencari blantik 

dadung lainnya atau bahkan akan memanggil lagi blantik dadung yang telah di 

beritahu sebelumnya waktu tidak terjadi kesepakan bila ternyata harganya lebih 

tinggi dalam menawar. 

Ternak kambing di blantik hanya sehari karena besok akan dijual ke pasar. 

Pagi hari sebelum berangkat ke pasar ternak kambing dipakan  dengan comboran 
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(bekatul+air) agar terlihat sehat dan gemuk. Blantik mendapatkan share sebesar 

79,45% dari penjualan sebesar Rp 375.000,- dengan keuntungan Rp 20.000,-.  

Ternak kambing dibawa kepasar dengan bantuan tombong dengan kapasitas 

maksimal 4 ekor setiap harinya. Blantik membawa ternak kambing ke pasar 

biasanya jam 05.30 pagi untuk menemui pedagang antar provinsi agar bisa terjual. 

Blantik membawa kepasar harga ternak kambing naik menjadi Rp 392.000,- 

dengan share sebesar 83,05%. Pedagang antar provinsi membeli ternak kambing 

dengan sak gombyok (4 s/d 6 ekor ditawar bersama) dan berangkat ke pasar Silir 

Solo jam 06.00 dengan memakai mobil pick up. Pedagang antar provinsi 

mendapatkan share sebesar 100% dari harga Rp 472.000,-. 

4.7.2. Jalur II  

Petani ternak menjual ternak kambing dewasa kepada blantik. Proses 

penjualan dari petani-ternak kepada blantik yaitu petani-ternak menghubungi 

blantik yang dikenal, blantik akan melihat ternak kambing. Setelah dilihat, petani-

ternak akan menawarkan harga ternak kambing kepada blantik, blantik dapat 

dipastikan akan menawar harga yang rendah dari harga yang ditawarkan petani-

ternak karena mengetahui perkembangan informasi pasar. 

Proses tawar menawar akan terjadi dua keputusan, ketika terjadi kata 

sepakat maka blantik akan membayar dan ternak kambing akan dibawa pulang 

jika rumah petani-ternak tidak satu jalur jalan menuju kepasar tetapi ketika satu 

jalur maka akan diambil sekalian berangkat kepasar. Petani-ternak akan 

mendapatkan share sebesar 74, 95% dari harga penjualan Rp 350.000,-.  

Tetapi ketika tidak ada kata sepakat maka blantik akan pulang sedangkan 

petani-ternak akan mencari blantik lainnya atau bahkan akan memanggil lagi 
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blantik yang telah di beritahu sebelumnya waktu tidak terjadi kesepakan bila 

ternyata harganya lebih tinggi dalam menawar. Blantik mendapatkan share 

sebesar 79,23% dari penjualan sebesar Rp 370.000,- dengan keuntungan Rp 

20.000,-. 

Blantik membawa ternak kambing ke pasar biasanya jam 05.30 pagi untuk 

menemui pedagang antar provinsi agar bisa terjual. Blantik membawa kepasar 

harga ternak kambing naik menjadi Rp 387.000,- dengan share sebesar 82,87%. 

Pedagang antar provinsi membeli ternak kambing dengan sak gombyok (4 s/d 6 

ekor ditawar bersama) dan berangkat ke pasar Silir Solo jam 06.00 dengan 

memakai mobil pick up. Pedagang antar provinsi mendapatkan share sebesar 

100% dari harga Rp 467.000,-. 

4.7.3 Jalur III  

Petani-ternak menjual ternak kambing dewasa kepada blantik dadung. 

Proses penjualan dari petani-ternak kepada blantik dadung yaitu petani-ternak 

menghubungi blantik dadung, blantik dadung akan melihat ternak kambing. 

Setelah dilihat, petani-ternak akan menawarkan harga ternak kambingnya kepada 

blantik dadung, blantik dadung dapat dipastikan akan menawar harga yang rendah 

dari harga yang ditawarkan petani-ternak dan sesuai intruksi blantik yang 

mengetahui perkembangan informasi pasar. 

Proses tawar menawar akan terjadi dua keputusan, ketika terjadi kata 

sepakat maka blantik dadung akan membayar dengan memanggil blantik dan 

ternak kambing akan dibawa pulang blantik. Petani-ternak akan mendapatkan 

share sebesar 85,99% dari harga penjualan Rp 350.000,- sedangkan blantik 

dadung akan mendapatkan fee Rp 5.000,-/ekor dan mendapatkan share sebesar 
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87,22% dari harga penjualan Rp 355.000,-. Tetapi ketika tidak ada kata sepakat 

maka blantik dadung akan pulang sedangkan petani-ternak akan mencari blantik 

dadung lainnya atau bahkan akan memanggil lagi blantik dadung yang telah di 

beritahu sebelumnya waktu tidak terjadi kesepakan bila ternyata harganya lebih 

tinggi dalam menawar. 

Ternak kambing di blantik hanya sehari karena besok akan dijual ke pasar. 

Pagi hari sebelum berangkat ke pasar ternak kambing dipakan  dengan comboran 

(bekatul+air) agar terlihat sehat dan gemuk. Blantik mendapatkan share sebesar 

92,14% dari penjualan sebesar Rp 375.000,- dengan keuntungan Rp 20.000,-.  

Ternak kambing dibawa kepasar dengan bantuan tombong dengan kapasitas 

maksimal 4 ekor setiap harinya. Blantik membawa ternak kambing ke pasar 

biasanya jam 05.30 pagi untuk menemui konsumen langganan dan konsumen 

dadakan (ada yang mencari tapi tidak setiap pasaran di tempat pasar tersebut) agar 

punya waktu cukup lama. Blantik membawa kepasar harga ternak kambing naik 

menjadi Rp 392.000,- dengan share sebesar 96,31%. Konsumen biasanya 

membeli 1 s/d 4 ekor dan membawa ternaknya biasanya jalan kaki atau di ojekkan 

ke blantik dengan harga Rp 15.000,-/ekor. konsumen mendapatkan share sebesar 

100% dari harga Rp 407.000,-. 

4.7.4 Jalur IV  

Petani ternak menjual ternak kambing dewasa kepada blantik. Proses 

penjualan dari petani-ternak kepada blantik yaitu petani-ternak menghubungi 

blantik yang dikenal, blantik akan melihat ternak kambing. Setelah dilihat, petani-

ternak akan menawarkan harga ternak kambing kepada blantik, blantik dapat 
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dipastikan akan menawar harga yang rendah dari harga yang ditawarkan petani-

ternak karena mengetahui perkembangan informasi pasar. 

Proses tawar menawar akan terjadi dua keputusan, ketika terjadi kata 

sepakat maka blantik akan membayar dan ternak kambing akan dibawa pulang 

jika rumah petani-ternak tidak satu jalur jalan menuju kepasar tetapi ketika satu 

jalur maka akan diambil sekalian berangkat kepasar. Petani-ternak akan 

mendapatkan share sebesar 87, 06% dari harga penjualan Rp 350.000,-.  

Tetapi ketika tidak ada kata sepakat maka blantik akan pulang sedangkan 

petani-ternak akan mencari blantik lainnya atau bahkan akan memanggil lagi 

blantik yang telah di beritahu sebelumnya waktu tidak terjadi kesepakan bila 

ternyata harganya lebih tinggi dalam menawar. Blantik mendapatkan share 

sebesar 92,04% dari penjualan sebesar Rp 370.000,- dengan keuntungan Rp 

20.000,-. 

Blantik membawa ternak kambing ke pasar biasanya jam 05.30 pagi 

dengan bantuan tombong dengan kapasitas maksimal 4 ekor setiap harinya untuk 

menemui konsumen langganan dan konsumen dadakan (ada yang mencari tapi 

tidak setiap pasaran di tempat pasar tersebut) agar punya waktu cukup lama. 

Blantik membawa kepasar harga ternak kambing naik menjadi Rp 387.000,- 

dengan share sebesar 96,27%. Konsumen biasanya membeli 1 s/d 4 ekor dan 

membawa ternaknya biasanya jalan kaki atau di ojekkan ke blantik dengan harga 

Rp 15.000,-/ekor. konsumen mendapatkan share sebesar 100% dari harga Rp 

407.000,-. 
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4.7.5 Jalur V  

Petani-ternak menjual ternak kambing dewasa kepada blantik dadung. 

Proses penjualan dari petani-ternak kepada blantik dadung yaitu petani-ternak 

menghubungi blantik dadung, blantik dadung akan melihat ternak kambing. 

Setelah dilihat, petani-ternak akan menawarkan harga ternak kambingnya kepada 

blantik dadung, blantik dadung dapat dipastikan akan menawar harga yang rendah 

dari harga yang ditawarkan petani-ternak dan sesuai intruksi blantik yang 

mengetahui perkembangan informasi pasar. 

 Proses tawar menawar akan terjadi dua keputusan, ketika terjadi kata 

sepakat maka blantik dadung akan membayar dengan memanggil blantik dan 

ternak kambing akan dibawa pulang blantik. Petani-ternak akan mendapatkan 

share sebesar 89,29% dari harga penjualan Rp 350.000,- sedangkan blantik 

dadung akan mendapatkan fee Rp 5.000,-/ekor dan mendapatkan share sebesar 

90,56% dari harga penjualan Rp 355.000,-. Tetapi ketika tidak ada kata sepakat 

maka blantik dadung akan pulang sedangkan petani-ternak akan mencari blantik 

dadung lainnya atau bahkan akan memanggil lagi blantik dadung yang telah di 

beritahu sebelumnya waktu tidak terjadi kesepakan bila ternyata harganya lebih 

tinggi dalam menawar. 

Ternak kambing di blantik hanya sehari karena besok akan dikirim ke 

konsumen langganan. Ternak kambing dibawa kekonsumen langganan dengan 

bantuan tombong untuk waktu pengiriman tergantung permintaan konsumen 

langganan. Blantik mendapatkan share sebesar 95,66% dari penjualan sebesar Rp 

375.000,- dengan keuntungan Rp 20.000,-. Pengiriman ternak biasanya maksimal 

2 ekor, tetapi bisa berubah tergantung permintaan konsumen langganan. 
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konsumen mendapatkan share sebesar 100% dari harga Rp 392.000,-dari 

tambahan biaya pengangkutan sebesar Rp 15.000,-. 

4.7.6 Jalur VI  

Petani ternak menjual ternak kambing dewasa kepada blantik. Proses 

penjualan dari petani-ternak kepada blantik yaitu petani-ternak menghubungi 

blantik yang dikenal, blantik akan melihat ternak kambing. Setelah dilihat, petani-

ternak akan menawarkan harga ternak kambing kepada blantik, blantik dapat 

dipastikan akan menawar harga yang rendah dari harga yang ditawarkan petani-

ternak karena mengetahui perkembangan informasi pasar. 

Proses tawar menawar akan terjadi dua keputusan, ketika terjadi kata 

sepakat maka blantik akan membayar dan ternak kambing akan dibawa pulang 

jika rumah petani-ternak tidak satu jalur jalan menuju kepasar tetapi ketika satu 

jalur maka akan diambil sekalian berangkat kepasar. Petani-ternak akan 

mendapatkan share sebesar 90,90% dari harga penjualan Rp 350.000,-.  

Tetapi ketika tidak ada kata sepakat maka blantik akan pulang sedangkan 

petani-ternak akan mencari blantik lainnya atau bahkan akan memanggil lagi 

blantik yang telah di beritahu sebelumnya waktu tidak terjadi kesepakan bila 

ternyata harganya lebih tinggi dalam menawar. Blantik mendapatkan share 

sebesar 96,10% dari penjualan sebesar Rp 370.000,- dengan keuntungan Rp 

20.000,-. 

Ternak kambing dibawa kekonsumen langganan dengan bantuan tombong 

untuk waktu pengiriman tergantung permintaan konsumen langganan. Pengiriman 

ternak biasanya maksimal 2 ekor, tetapi bisa berubah tergantung permintaan 



 57

konsumen langganan. konsumen mendapatkan share sebesar 100% dari harga Rp 

385.000,-dari tambahan biaya pengangkutan sebesar Rp 15.000,-. 

4.7.7 Jalur VII  

Petani-ternak menjual ternak kambing bakalan kepada blantik dadung. 

Proses penjualan dari petani-ternak kepada blantik dadung yaitu petani-ternak 

menghubungi blantik dadung, blantik dadung akan melihat ternak kambing. 

Setelah dilihat, petani-ternak akan menawarkan harga ternak kambingnya kepada 

blantik dadung, blantik dadung dapat dipastikan akan menawar harga yang rendah 

dari harga yang ditawarkan petani-ternak dan sesuai intruksi blantik yang 

mengetahui perkembangan informasi pasar. 

 Proses tawar menawar akan terjadi dua keputusan, ketika terjadi kata 

sepakat maka blantik dadung akan membayar dengan memanggil blantik dan 

ternak kambing akan dibawa pulang blantik. Petani-ternak akan mendapatkan 

share sebesar 85,99% dari harga penjualan Rp 350.000,- sedangkan blantik 

dadung akan mendapatkan fee Rp 5.000,-/ekor dan mendapatkan share sebesar 

87,22% dari harga penjualan Rp 355.000,-. Tetapi ketika tidak ada kata sepakat 

maka blantik dadung akan pulang sedangkan petani-ternak akan mencari blantik 

dadung lainnya atau bahkan akan memanggil lagi blantik dadung yang telah di 

beritahu sebelumnya waktu tidak terjadi kesepakan bila ternyata harganya lebih 

tinggi dalam menawar. 

Ternak kambing di blantik hanya sehari karena besok akan dijual ke pasar. 

Pagi hari sebelum berangkat ke pasar ternak kambing dipakan  dengan comboran 

(bekatul+air) agar terlihat sehat dan gemuk. Blantik mendapatkan share sebesar 

92,14% dari penjualan sebesar Rp 375.000,- dengan keuntungan Rp 20.000,-.  
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Ternak kambing dibawa kepasar dengan bantuan tombong dengan kapasitas 

maksimal 4 ekor setiap harinya. Blantik membawa ternak kambing ke pasar 

biasanya jam 05.30 pagi untuk menemui petani-ternak penggemukan dadakan 

(ada yang mencari tapi tidak setiap pasaran di tempat pasar tersebut) agar punya 

waktu cukup lama.. Blantik membawa kepasar harga ternak kambing naik 

menjadi Rp 392.000,- dengan share sebesar 96,31%. Petani-ternak biasanya 

membeli 1 s/d 4 ekor dan membawa ternaknya biasanya jalan kaki atau di ojekkan 

ke blantik dengan harga Rp 15.000,-/ekor. konsumen mendapatkan share sebesar 

100% dari harga Rp 407.000,-. 

4.7.8 Jalur VIII 

Petani ternak menjual ternak kambing dewasa kepada blantik. Proses 

penjualan dari petani-ternak kepada blantik yaitu petani-ternak menghubungi 

blantik yang dikenal, blantik akan melihat ternak kambing. Setelah dilihat, petani-

ternak akan menawarkan harga ternak kambing kepada blantik, blantik dapat 

dipastikan akan menawar harga yang rendah dari harga yang ditawarkan petani-

ternak karena mengetahui perkembangan informasi pasar. 

Proses tawar menawar akan terjadi dua keputusan, ketika terjadi kata 

sepakat maka blantik akan membayar dan ternak kambing akan dibawa pulang 

jika rumah petani-ternak tidak satu jalur jalan menuju kepasar tetapi ketika satu 

jalur maka akan diambil sekalian berangkat kepasar. Petani-ternak akan 

mendapatkan share sebesar 87,06% dari harga penjualan Rp 350.000,-.  

Tetapi ketika tidak ada kata sepakat maka blantik akan pulang sedangkan 

petani-ternak akan mencari blantik lainnya atau bahkan akan memanggil lagi 

blantik yang telah di beritahu sebelumnya waktu tidak terjadi kesepakan bila 
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ternyata harganya lebih tinggi dalam menawar. Blantik mendapatkan share 

sebesar 92,04% dari penjualan sebesar Rp 370.000,- dengan keuntungan Rp 

20.000,-. 

Blantik membawa ternak kambing ke pasar biasanya jam 05.30 untuk 

menemui petani-ternak penggemukan dadakan (ada yang mencari tapi tidak setiap 

pasaran di tempat pasar tersebut) agar punya waktu cukup lama. Blantik 

membawa kepasar harga ternak kambing naik menjadi Rp 387.000,- dengan share 

sebesar 96,27%. Petani-ternak biasanya membeli 1 s/d 4 ekor dan membawa 

ternaknya biasanya jalan kaki atau di ojekkan ke blantik dengan harga Rp 15.000,-

/ekor. konsumen mendapatkan share sebesar 100% dari harga Rp 402.000,-. 

 Saluran pemasaran diatas menunjukkan bentuk saluran pemasaran yang 

kompleks dengan melalui delapan jalur yag berbeda, hal ini sesuai dengan 

pendapat Foster (1981) pemasaran barang konsumsi diperlukan jaringan dan 

sistem distribusi yang luas, serta jumlah sediaan untuk tingkat nasional yang 

besar. Tetapi yang perlu digaris bawahi disini adalah tidak adanya saluran 

pemasaran langsung dari produsen ke konsumen, permasalahanya tidak adanya 

petani-ternak yang mempunyai ternak kambing banyak di atas 50 ekor sehingga 

tidak bisa kontinue dalam penjualan akhirnya konsumen memilih membeli kepada 

blantik yang bisa memberikan ternak kambing secara kontinue. Selain itu, petani-

ternak penggemukan membeli ternak kambing bakalan dari pasar, tidak membeli 

dari petani-ternak pembibitan hal inilah yang menyebabkan tidak dapat 

berkembangnya kambing secara optimum dan menambah kompleksnya saluran 

pemasaran. 
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 Saluran pemasaran ternak kambing diatas sesuai dengan pendapat  

Swastha dan Irawan (1990) cara yang digunakan untuk mendistribusikan barang 

pembelian ada beberapa alternatif, yaitu: 

1. Produsen – Pengecer – Konsumen 

 Saluran distribusi ini para pengecer besar langsung melakukan pembelian ke 

produsen, sedangkan konsumen langsung membeli ke pengecer. 

2. Produsen – Pedagang Besar – Pengencer – Konsumen 

 Saluran pemasaran ini produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar 

kepedagang besar saja dan tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh 

pengecer hanya dilayani pedagang besar dan pembelian oleh konsumen hanya 

dilayani oleh pengecer saja.  

3. Produsen – Agen – Pengencer – Konsumen 

 Produsen memilih agen (agen penjualan atau agen pabrik) sebagai penyalur. 

Produsen menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi 

yang ada. Sasaran penjualan terutama ditujukan kepada para pengecer.  

4. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengencer – Konsumen 

Produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan 

barangnya ke pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko 

kecil. Agen yang terlibat dalam saluran ini terutama agen penjual. 

 Ada beberapa hal yang dapat di kita ambil dari 8 jalur pemasaran petani 

ternak yang mendapatkan margin pemasaran yang paling rendah pada jalur 

pemasaran I sebesar 74,15%. Sedangkan yang paling tinggi pada jalur pemasaran 

VI sebesar 90,90, perbedaan ini disebabkan banyak sedikitnya lembaga pemsaran 

yang dilalui serta biaya pemasaran yang digunakan. Soekartawi (1993) 
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menyatakan besarnya biaya pemasaran berbeda satu dengan yang lain, hal ini 

disebabkan oleh : macam komoditi, lokasi pemasaran, macam lembaga pemasaran 

dan efektifitas pemasaran yang dilakukan. Hal ini juga didukung pendapat 

Sudiyono (2001) perubahan margin pemasaran dipengaruhi oleh biaya pemasaran, 

tingkat keuntungan, jumlah permintaan, penawaran harga dan struktur, perilaku 

dan penampilan pasar. 

 

4. 8 Analisis Agribisnis Ternak Kambing dengan pendekatan MS-C-P 

 Analisis struktur, perilaku dan penampilan pasar dilakukan secara 

deskriptif berdasarkan kualifikasi pada tabel 4 dengan tujuan mempermudah 

proses analisis. Kualifikasi yang dipakai peneliti mengadopsi pendapat Soekartawi 

(1993), Abbot (1981) dan Sudiyono (2001) dengan memberikan batasan dan 

aspek yang perlu diperhatikan dalam pendekatan struktur, perilaku dan 

penampilan pasar, yaitu : 

1. Struktur pasar 

a. Besar kecilnya jumlah produsen selaku penjual dan konsumen 

selaku pembeli. 

b. Sistem keluar masuk barang 

c. Jumlah produksi yang memadai agar dapat memasok barang dalam 

jumlah yang memadai 

2. Perilaku pasar 

a. Bagaimana barang membentuk pasar 

b. Persaingan sehat antar pedagang 

c. Kebijakan dalam menentukan kualitas 
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Tabel 4. Format Penilaian Pendekatan MS-C-P 

Model 

Analisis 

Alat ukur Pengamatan Penilaian Implikasi 

Jumlah pedagang Oligopoli Tidak efisien Persaingan 

sempurna 

Jumlah konsumen Oligopoli Tidak efisien Persaingan 
sempurna 

Kemudahan barang 
masuk pasar 

Mudah Efisien Mudah 

Konsentrasi pasar Tidak 
terkonsentrasi 

Efisien Tidak 
terkonsentrasi 

S
tr
u
ct
u
re
 

(S
tr
u
k
tu
r)
 

Ratio output dan input Tinggi Efisien Tinggi 

Penentuan kualitas Tidak 

ditentukan oleh 

satu/ beberapa 

pedagang 

Efisien Tidak 

ditentukan oleh 

satu/ beberapa 

pedagang 

Praktek tidak jujur Ada Tidak efisien Tidak ada 

Persaingan antar 

pedagang 

Sehat Efisien Sehat 

Pembentukan harga Normal Tidak efisien Standartisasi 

Kolusi antar pedagang Ada Tidak efisien Tidak ada 

Kegiatan promosi 

yang menyesatkan 

Ada Tidak efisien Tidak ada 

Persengkokolan 

penetapan harga 

Ada Tidak efisien Tidak ada 

C
o
n
d
u
c
t 

(P
er
il
ak
u
) 

Biaya pemasaran 

antar lembaga 

pemasaran 

Berbeda Tidak efisien Sama 

Share produsen Kecil Tidak efisien Besar 

Distribusi margin 

pemasaran 

Tidak adil Tidak efisien Adil 

Ketersediaan produk Tidak 
terintegrasi 

Tidak efisien Terintegrasi 

Peningkatan 
penjualan 

Tidak ada Tidak efisien Ada 

Penggunaan teknologi Tidak ada Tidak efisien Ada 

Dana promosi Kurang Tidak efisien Rasional 

Efisien sumber daya Tidak terjadi Tidak efisien Terjadi 

P
ef
o
rm

a
n
ce
 

(P
en
am

p
il
a
n
) 

Kebutuhan sesuai 

dengan investasi 

Tidak sesuai Tidak efisien Sesuai 

Sumber : Data pengamatan yang diolah 

 

3. Penampilan pasar 

a. Penggunaan teknologi dalam pemasaran 

b. Pertumbuhan pasar 
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c. Efisiensi penggunaan sumber daya 

d. Penghematan biaya 

e. Peningkatan jumlah barang yang dipasarkan 

Kambing kacang dari kabupaten Ngawi telah banyak dikenal dan 

dipelihara oleh masyarakat Ngawi sendiri. Sejak dahulu telah mempunyai pasar 

tradisional dengan harga yang relatif fluktuatif, dipengaruhi kinerja dari lembaga 

pemasaran (blantik dadung, blantik) yang ada. Di Ngawi, kambing ini diproduksi 

dan dijual hampir mirip dengan kota-kota lainya. Melalui Penelitian yang telah 

dilakukan, maka akan memaparkan secara bertahap. 

4.8.1 Struktur Pasar 

Sistem pemasaran kambing di kabupaten Ngawi begitu unik. Struktur 

pasar yang diamati penilaiannya belum efisien terhadap jumlah pedagang 

oligopoli. Jumlah pedagang mengalami peningkatan yang signifikan terutama 

tahun 2000-2004 ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. 

Pertama-tama meraka memulai menjadi blantik dengan ikut blantik yaitu sebagai 

blantik dadung dahulu, ketika telah mengetahui seluk beluk dari pemasaran dan 

telah mempunyai uang untuk modal, barulah menjadi blantik dengan mencoba 

membeli dan menjual 2 ekor setiap harinya. Banyaknya pedagang ini sesuai 

dengan pendapat Kotler (2000) adanya beberapa perusahaan yang menghasilkan 

komoditi pada dasarnya sama maupun berbeda sebagian, hal ini dilihat dari sisi 

produsen. Sebenarnya dengan banyaknya pedagang akan menguntungkan pihak 

petani ternak sendiri dan sedikitnya jumlah petani-ternak tidak akan banyak 

persaingan sehingga akan meningkatkan jumlah penjualan dan pendapatan karena 

diharapkan bahwa produsen berada pada pasar persaingan tidak sempurna. 
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Jumlah konsumen pada waktu tertentu saja yang mengalami kenaikan 

sedangkan rata-rata setiap hari sedikit sekali. Waktu hari raya Idul Adha disebut 

juga hari raya Kurban dan Aqiqah, hal ini umat islam disunahkan oleh Nabi 

Muhammmad SAW sebagai peringatan kepada penyembelihan yang dilakukan 

oleh Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail dan diganti oleh Allah seekor 

Domba. Menurut Anonimous, (2008
a
)
 
Pada hari raya Idul Adha, umat Islam 

berkumpul pada pagi hari dan melakukan shalat Ied bersama-sama di tanah 

lapang, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah shalat, dilakukan 

penyembelihan hewan kurban, untuk memperingati perintah Allah kepada Ibrahim 

yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Sedangkan Aqiqah 

dilakukan penyembelihan kambing sebagai penebus dari kelahiran seorang anak 

yang disunahkan juga bagi umat Islam.  

Menurut Anonimous, (2008
 b
)
 
adapun maknanya secara syari’at, aqiqah 

adalah hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan. Hewan yang 

dibolehkan disembelih untuk aqiqah sama qurban, dari sisi usia dan kriteria. 

Kambing yang akan di sembelih mencapai umur minimal satu tahun dan sehat 

tanpa  cacat sebagaimana persyaratan untuk hewan qurban. Jika bayi yang 

dilahirkan laki-laki, dianjurkan untuk menyembelih dua ekor kambing, sedangkan 

bayi perempuan disembelihkan seekor kambing. Sehingga konsumen yang sedikit 

ini menurut Sudiyono (2001) dilihat dari keadaan konsumen, maka tergolong jenis 

pasar oligopoli, yaitu sedikit pembeli dengan produk yang homogen atau berbeda 

corak. 

Adapun struktur pasar dari pengamatan yang telah mempunyai penilaian 

efisien. Kemudahan barang masuk pasar hal ini disebabkan terbatasnya jumlah 
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stok ternak kambing yang berada dipasar, sehingga bagaimanapun bentuk  ternak 

kambing akan dibawa kepasar. 

Pasar tidak terkonsentrasi pada satu tempat saja tetapi hampir setiap 

kecamatan semuanya terdapat pasar hewan, hanya saja perbedaaan terletak pada 

jumlah blantik dan ternak kambingya. Semakin pasar dekat dengan jalur provinsi 

maka jumlah blantik dan ternak kambing di pasar hewan tersebut semakin banyak 

pula. Hal ini berdampak juga terhadap rasio input dan output ternak kambing.    

Walaupun hasil pengamatan lebih banyak mempunyai hasil efisien tetapi 

dalam penjualan kambing belum bisa memberikan hasil maksimal kepada petani-

ternak. Posisi petani-ternak hanya sebagai penerima harga penyebabnya terjadinya 

pasar oligopoli pada jumlah pedagang begitu juga jumlah pembeli karena dua hal 

ini penentu berjalanya kinerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani-

ternak. 

4.8.2 Perilaku Pasar 

Perilaku pasar dari pemasaran kambing hampir mempunyai sifat yang 

homogen. Hasil pengamatan yang mempunyai penilaian tidak efisien. Perilaku 

tidak jujur seringkali terjadi ketika di pasar hewan. Blantik biasanya memberikan 

pakan terhadap ternak sebelum dibawa kepasar agar ternak kambing kelihatan 

gemuk. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harga 

beli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selain itu, ternak 

kambing sebenarnya sakit, agar tidak kelihatan lemas dan loyo, ternak di pukul 

ketika ada konsumen yang melihat maka ternak kambing akan bergerak. 

Sebenarnya hal itu bisa diindentifikasi ternak kambing sakit atau tidak dari mata 

ternak kambing berair atau tidak. 
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Pembentukan harga yang dilakukan oleh blantik tidak memenuhi 

standarisasi. Blantik dapat memberikan harga dengan memakai tafsiran, sehingga 

harga yang ditawarkan sangat rendah, sehingga ketika terjadi tawar-menawar 

yang dilakukan oleh petani-ternak dengan blantik, petani-ternak akan kalah. Hal 

ini disebabkan petani-ternak tidak dapat menjual langsung kepasar maupun 

kekonsumen dan tidak mengetahui informasi pasar yang terbaru. Selain itu petani-

ternak malas untuk membawa ternak kambingnya kepasar karena lebih suka 

kegiatan lain yang mendapatkan uang yang lebih, seperti pergi keladang maupun 

kesawah. 

Para lembaga pemasaran dalam memasarkan ternak kambing sering kali 

terjadi kolusi antara pedagang, meraka menganggap saudara dalam bekerja ketika 

berada dalam pasar, tetapi ketika berada di masyarakat mencari ternak kambing 

yang dijual, tidak ada kolusi antara pedagang karena saling bersaing. Kegiatan 

promosi kerap kali dilakukan oleh blantik dadung hal ini digunakan untuk 

mendapatkan untung yang tinggi. Ketika konsumen menawar blantik dadung akan 

bicara bahwa ternak sudah ditawar dengan harga segini jadinya konsumen disuruh 

menawar yang lebih tinggi, padahal belum ada yang menawar. Selain itu, ketika 

ada konsumen yang menawar, maka blantik dadung akan ikut mendekat dengan 

menambah-nambahi bahwa harga ternak kambing segini (tinggi),  seharusnya 

lebih rendah dari yang bicarakan. Hal ini disebabkan blantik dadung yang lain 

akan mendapat bagian ketika ternak kambing terjual. Kegiatan seperti ini 

merupakan persengkongkolan penetapan harga yang menyebabkan tidak 

efisiennya agribisnis ternak kambing. 
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Lembaga pemasaran dalam menggunakan biaya pemasaran terjadi 

perbedaan. Perbedaan biaya pemasaran ini terjadi karena bedanya jarak tempuh 

yang digunakan sampai ketangan konsumen. Selain itu, terjadinya perbedaan ini 

terletak pada komponen biaya pemasaran karena ada lembaga pemasaran yang 

melakukan pemeliharan sehari untuk memperlihatkan ternak menjadi lebih 

gemuk. 

Adapun perilaku pasar dari pengamatan yang telah mempunyai penilaian 

efisien. Kualitas ternak kambing tidak ditentukan oleh satu atau beberapa 

pedagang disebabkan ternak kambing sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 

sehingga setiap masyarakat pedesaan hampir semua mengetahui kualitas ternak 

kambing jelek maupun bagus. 

Persaingan antar pedagang merupakan perdagangan sehat, tidak ada unsur 

saling menjatuhkan dengan yang lain. Blantik menganggap bahwa sesama mereka 

adalah saudara yang mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan hidup 

membiayai keluarga. Ketika sudah diluar pasar akan mencari pelanggan sendiri-

sendiri tanpa mencampuri yang lain. Selain itu daerah suplyer ternak kambing dari 

petani-ternak sudah mempunyai sendiri-sendiri, tetapi tidak jarang ada juga 

blantik mengambil dari daerah blantik yang lain disebabkan blantik tersebut sudah 

diakui yang baik. 

Pedagang antar provinsi mengontrol pembentukan harga dari blantik dan 

blantik dadung, sedangkan blantik dan blantik dadung seenaknya sendiri 

memberikan harga. Sehingga petani-ternak hanya sebagai penerima harga karena 

para dadung dan blantik dadung mengikuti harga yang ditentukan oleh pedagang 

antar provinsi. Model mark up dari blantik dadung dan blantik yaitu ke atas dan 
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kebawah, keatas dan kebawah bisa terjadi bila menjual ke konsumen dan petani-

ternak untuk penggemukan, tetapi ketika berhadapan dengan pedagang antar 

provinsi hanya bisa ke bawah saja. 

4.8.3 Penampilan pasar 

Penampilan pasar dipusatkan di efisiensi pemasaran dengan mengevaluasi 

yang berkaitan dengan biaya pemasaran dan margin disetiap level. Hasil 

pengamatan yang mempunyai penilaian tidak efisien. Share yang diterima oleh 

petani-ternak kecil sehingga menyebabkan keuntungan dari petani-ternak kecil. 

Hal ini terjadi petani-ternak tidak mengetahui informasi pasar sehingga harga 

sekarang berapa tidak mengetahui. Selain itu petani ternak tidak mau menjual 

ternak sendiri ke pasar akhirnya hanya mengandalkan blantik sebagai lembaga 

pemasaran.  

Distribusi yang tidak adil disebabkan oleh lembaga pemasaran bebas 

menetapkan keuntungan yang diperoleh sendiri-sendiri. Blantik dadung inilah 

yang biasanya mencari keuntungan yang tinggi sekali ketimbang blantik. Blantik 

menjual tenak kambing ketika sudah menguntungkan dengan minimal Rp 

20.000,- per ekor akan dijual.   

Ketersediaan dari produk sendiri tidak bisa terintegrasi hal ini terjadi 

antara petani-ternak berumur tua dan berumur muda, perbedaan terjadi pada 

tujuan pemeliharaan, ada petani-ternak yang berada pada pembibitan dan ada juga 

yang di penggemukan. Ternak kambing pada sektor pembibitan kurang sehingga 

bibit ternak kambing atau disebut bakalan sanag sedikit jumlahnya dipasaran 

sehingga harganya sangat tinggi. Sedangkan petani-ternak yang berada pada 

penggemukan biasanya mencari keuntungan yang lebih cepat dan tinggi, hal ini 
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disebabkan mereka masih mencari tabungan untuk biaya kehidupan selanjutnya 

dan tenaga masih kuat. 

Peningkatan penjualan praktis tidak ada dalam penjualan ternak kambing. 

Hal ini disebabkan modal yang dimiliki terbatas selain itu keuntungan yang 

diperoleh untuk kehidupan sehari hari, ini yang terjadi pada lembaga pemasaran. 

Sedangkan yang terjadi pada petani-ternak ada dua macam hal yang menyebabkan 

tidak adanya peningkatan penjualan yaitu beternak kambing hanya sebagai 

tabungan yang sewaktu-waktu bisa dijual untuk mendapatkan uang tunai. Tidak 

adanya peningkatan jumlah penjualan juga berakibat terhadap penggunaan 

teknologi yang diterapkan, praktis tidak ada sama sekali. Selain itu, berdampak 

terhadap promosi yang digunakan hampir tidak ada. Promosi hanya pada tahap 

mulut kemulut sehingga berdampak juga terhadap peningkatan penjualan. 

Investasi tidak sesuai dengan kebutuhan penyebabnya adalah keuntungan 

yang diperoleh banyak digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sehingga 

menyebabkan efisiensi sumber daya tidak terjadi. Petani-ternak hanya bekerja 

sambilan di ternak kambing begitu juga lembaga pemasaran.  

4.8.4 Kemitraan sebagai Solusi 

Melihat gambaran secara riil untuk mengatasi permasalahan yang ada 

salah satunya melalui pola kemitraan sebagai alternatif strategi dalam 

pengembangan agribisnis. Konsep kemitraan yang mengutamakan prinsip 

simbiosis mutualisme diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi setiap 

pihak.  Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha 

Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan 

oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip 
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saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Pasal 1 PP 

No. 44 Tahun 1997). Ini bisa dikatakan bahwa sebuah kelambagaan/ institusi (swasta 

maupun Pemerintah) sebagai inti dan petani kecil sebagai plasma. 

 Pada dasarnya suatu kemitraan dikatakan ideal ialah kemitraan antara 

Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Usaha Kecil yang dilandasi oleh 

kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama bagi pihak yang 

bermitra, tidak ada yang dirugikan dalam kemitraan. Hal ini bisa dimengerti 

karena prinsip dari kemitraan usaha adalah win-win solution partnership yang 

ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar berdasarkan peran masing-

masing pihak yang bermitra. Pengertian mitra disini tentunya bersifat dialogis dan 

saling mengisi, adanya kekurangan pada yang satu akan di isi yang lainnya. 

 Usaha Besar atau Usaha Menengah yang berkedudukan sebagai inti 

membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam 

penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian 

bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan 

peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pemberian bantuan 

lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha (Pasal 

3 PP No. 44 Tahun 1997).  

 Selain itu juga dalam kemitraan usaha, hubungan kerjasama yang terjadi 

antara kedua belah pihak (inti plasma) bukan sebatas jalinan bisnis semata yang 

hanya mengejar keuntungan bagi masing-masing pihak, akan tetapi jiwa dan 

semangat usaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas 

kekeluargaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, atau dengan kata 

lain segala usaha/kegiatan dalam kemitraan usaha tidak hanya menonjolkan motif 
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keuntungan pribadi tetapi dimaksudkan pada keuntungan bersama. Hal ini dapat 

diperhatikan karena kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang saling 

membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan antara pengusaha besar 

atau menengah dengan pengusaha kecil sebagai mitranya. 

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1995 mensyaratkan bahwa “hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk 

perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup 

kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk 

pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”. 

Adapun Pasal 18 PP No. 44 Tahun 1997 mensyaratkan sama yaitu “Usaha Kecil, 

Usaha Menengah dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra membuat 

perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan 

terhadapnya berlaku hukum Indonesia”. Hal ini dimaksudkan karena hubungan 

kemitraan yang mempunyai prinsip saling memerlukan dan menguntungkan itu 

diikat dan diatur dalam suatu perjanjian baik dengan akta dibawah tangan atau 

akta Notaris untuk memberikan dasar atau landasan hubungan kemitraan tersebut. 

Bisa dikatakan ketika hal ini diimplementasikan di petani-ternak 

perjanjiannya menggunakan tanda tangan dari kedua belah pihak antara pihak inti 

dan plasma serta tanda tangan dari pejabat setempat (kepala desa/kelurahan). Dari 

ketentuan tersebut di atas dapat dilihat, bahwa dasar hubungan antara inti dan 

plasma adalah suatu perjanjian atau kontrak yang berarti para pihak dalam hal ini 

inti dan plasma mempunyai hak dan kewajiban.  
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4.8.4.1 Hak dan Kewajiban Antara Inti Plasma 

Tiap-tiap hubungan antara orang yang satu dengan orang lain yang 

disangkutkan dengan hukum maka hubungan yang demikian itu disebut hubungan 

hukum. Setiap hubungan hukum mempuyai 2 (dua) segi yaitu pada satu pihak 

mempunyai hak sedangkan pada pihak yang lain mempunyai kewajiban secara timbal 

balik. Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti 

membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam : (a) 

penyediaan dan penyiapan lahan; (b) penyediaan sarana produksi; (c) pemberian 

bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; (d) perolehan, penguasaan dan 

peningkatan teknologi yang diperlukan; (e) pembiayaan; dan (f) pemberian 

bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas 

usaha (Pasal 3 PP No. 44 Tahun 1997). 

Kemudian Pasal 12 PP No. 44 Tahun 1997 menyebutkan : 

(1) Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan 

kemitraan mempunyai hak untuk : 

a. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan; 

b. Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan; 

c. Membuat perjanjian kemitraan; dan 

d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari; 

(2)   Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan 

mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra 

binaannya. 

(3)   Usaha Kecil yang bermitra mempuyai hak untuk memperoleh pembinaan dan 

pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam 



 73

satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, 

manajemen dan teknologi. 

Adapun menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 

menyatakan bahwa : “Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan 

kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk : 

1. Memberikan informasi peluang kemitraan; 

2. Memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan 

pelaksanaan kemitraan; 

3. Menunjuk penanggung jawab kemitraan; 

4. Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam 

perjanjian kemitraan; dan  

5. Melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih 

aspek: 

a. Pemasaran, dengan : 

• Membantu akses pasar 

• Memberikan bantuan informasi pasar; 

• Memberikan bantuan promosi; 

• Mengembangkan jaringan usaha; 

• Membantu melakukan identifiksi pasar dan perilaku konsumen; 

• Membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan 

b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan : 

• Pendidikan dan pelatihan; 

• Magang; 

• Studi banding; 
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• Konsultasi; 

c. Permodalan, dengan : 

• Pemberian informasi sumber-sumber kredit; 

• Tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga 

penjaminan; 

• Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan; 

• Informasi dan tata cara penyertaan modal; 

• Membantu akses permodalan; 

d. Manajemen, dengan : 

• Bantuan penyusunan studi kelayakan; 

• Sistem dan prosedur organisasi dan manajemen; 

• Menyediakan tenaga konsultan dan advisor; 

e. Teknologi, dengan : 

• Membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi; 

• Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit 

percontohan; 

• Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas; 

• Membantu pengembangan desain dan rekayasa produk; 

• Membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku; 

4.8.4.2 Kontrak Produksi dan Pemasaran 

Strategi industrialisasi pada era globalisasi perekonomian melalui 

penerapan strategi bisnis untuk menghindarkan usaha pertanian dari persaingan 

sempurna. Strategi ini dapat ditempuh dengan menyatukan petani melalui 

kesepakatan bisnis seperti kontrak usaha (contract farming). Dalam 
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pengembangan peternakan diperlukan dua macam kontrak yaitu produksi dan 

pemasaran. 

Kontrak produksi merinci suplai input oleh kontraktor, kualitas dan 

kuantitas komoditas tertentu, dan jenis kompensasi yang diberikan kepada 

produsen peran yang dikerjakannya. Kontrak pemasaran adalah kesepakatan 

tertulis maupun lisan antara kontraktor dan produsen (pihak inti dan plasma) 

menyangkut harga dan tempat penjualan suatu komoditas sebelum panen dan 

sebelum komoditas itu siap dipasarkan (Sutawi, 2007). Adapun surat perjanjian 

kerja (contract farming) dengan kontrak produksi dan pemasaran dapat dilihat 

pada lampiran 8. 

4.8.4.2 Kelemahan Kemitraan 

kerjasama kemitraan diharapkan untuk membuka  satu kesempatan atau 

peluang bagi kesinambungan dan peningkatan aktivitas usaha mereka. Akan tetapi 

dengan berjalannya waktu, peningkatan aktivitas yang diharapkan tersebut kurang 

atau belum menjadi kenyataan, bahkan sering menimbulkan konflik. Pernyataan 

ini didasarkan atas berbagai temuan lapang dari beberapa kajian dan evaluasi 

terhadap beberapa pola kerjasama yang ada dan sedang berjalan saat ini, seperti: 

(Lestari dan Bustaman, 2001) 

1.  Besarnya ketergantungan plasma kepada inti 

2.  Banyaknya petani pasif 

3.  Ketidaksamaan persepsi antara yang bermitra terhadap pola kemitraan 

4.  Mutu produk yang kurang/tidak memenuhi standar 

5.  Sistem konsinyasi yang menyulitkan usaha kecil 

6.  Peran inti terlalu besar 
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4. 9 Integrasi Pasar dan Elastisitas Tranmisi Harga Ternak Kambing. 

4.9.1 Integrasi Pasar 

Analisis integrasi pasar digunakan untuk melihat keterpaduan harga antara 

harga tingkat petani (Pf) dengan harga pasar tingkat konsumen (Pr), dan 

selanjutnya dapat diketahui struktur pasar yang terjadi baik ditingkat petani atau 

konsumen. Adapun hasil estimasinya dapat dilihat pada lampiran 9. 

Hasil analisis korelasi harga pada jalur I ditingkat petani dengan harga 

ditingkat pengecer diperoleh nilai koefisien korelasi r sebesar positif 0,945. 

sedangkan pada jalur VI sebesar 1.  Nilai koefisien korelasi postif ini 

menunjukkan bahwa sistem pasar berintegrasi secara efisien. Koefisien korelasi 

ini juga menunjukkan adanya hubungan linier antara harga ditingkat petani (Pf) 

dengan harga ditingkat pengecer (Pr) dengan tingkat keeratan 0,945. Dengan nilai 

r 0,945<1, berarti kedua pasar berintegrasi tidak sempurna. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa korelasi antara harga ditingkat petani dan konsumen adalah 

lemah dimana jika terjadi kenaikan harga satu-satuan ditingkat konsumen akan 

diikuti dengan kenaikan harga yang kurang dari satu (0,945) ditingkat produsen, 

sehingga dapat dikatakan bahwa integrasi pasarnya adalah tidak sempurna atau 

bukan pasar persaingan. 

Sedangkan pada jalur VI koefisien korelasi ini juga menunjukkan adanya 

hubungan linier antara harga ditingkat petani (Pf) dengan harga ditingkat pengecer 

(Pr) dengan tingkat keeratan 1 . Dengan nilai r = 1, berarti kedua pasar 

berintegrasi sempurna. Nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi antara harga 

ditingkat petani dan konsumen adalah kuat dimana jika terjadi kenaikan harga 

satu-satuan ditingkat konsumen akan diikuti dengan kenaikan harga yang sama 
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ditingkat produsen, sehingga dapat dikatakan bahwa integrasi pasarnya adalah 

sempurna dan dapat dikatakan bahwa pemasarannya efisien 

Tidak sempurnanya integrasi antar kedua pasar pada jalur I, dapat 

dikatakan sebagai sistem persaingan tidak sempurna. Hal ini disebabkan karena 

tingginya ongkos transportasi karena jarak yang jauh antara daerah produksi dan 

konsumsi, tingginya resiko yang dihadapi oleh pedagang perantara dalam hal 

penyimpanan, tidak adanya pegangan oleh petani mengenai standarisasi dan 

grading komoditas sehingga dalam penentuan harga petani berada dipihak yang 

lemah serta kurangnya informasi pasar yang diterima petani, selain itu pada rantai 

pemasaran yang panjang mengakibatkan pembentukan harga ditingkat lembaga 

tidak dipengaruhi oleh harga ditingkat lembaga pemasaran lain, karena harga 

penjualan oleh pedagang tidak berdasarkan oleh harga pembelian dan biaya 

pemasaran tetapi lebih dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu. 

Dengan korelasi yang lemah, integrasi pasar yang tidak sempurna maka 

struktur pasar yang terbentuk bukan merupakan pasar persaingan sempurna dan 

mengarah ke pasar monopsoni. Dapat dikatakan secara umum bahwa sistem 

pemasaran yang terbentuk tidak efisien. Sedangkan untuk menentukan struktur 

pasarnya secara spesifik dapat dilakukan melalui analisis struktur pasar secara 

kualitatif. 

4.9.2 Elastisitas Transmisi Harga 

Analisis elastisitas transmisi harga digunakan untuk mengetahui persentasi 

perubahan harga ditingkat produsen akibat perubahan harga ditingkat konsumen,. 

Sudiyono (2001) menyatakan bahwa pada umumnya nilai elastisitas transmisi ini 

lebih kecil daripada satu, artinya volume dan harga input konstan maka perubahan 
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nisbi harga ditingkat pengecer tidak akan melebihi perubahan nisbi harga 

ditingkat petani. Adapun hasil estimasinya dapat dilihat pada lampiran 9 

Nilai elastisitas transmisi harga (ET) yang diperoleh dari hasil 

penghitungan untuk  Jalur I adalah sebesar 0,00086. Hal ini menunjukkan bahwa 

laju perubahan relatif harga di tingkat petani ternaklebih kecil dibandingkan 

dengan laju perubahan harga di tingkat pengecer. Menurut Hasyim (1994) 

keadaan ini bermakna bahwa pasar yang dihadapi oleh pelaku pemasaran adalah 

bersaing secara tidak sempurna.  

Nilai elastisitas transmisi harga (ET) yang diperoleh dari hasil 

penghitungan untuk Jalur VI adalah sebesar 0,000772. Hal ini menunjukkan 

bahwa laju perubahan relatif harga di tingkat petani ternak lebih kecil 

dibandingkan dengan laju perubahan harga di tingkat pengecer. Sehingga bisa 

dikatakan bersaing secara tidak sempurna.. 

Sebagaimana pendapat Laurin (1986), bahwa efisien tidaknya suatu sistem 

pemasaran tidak terlepas dari kondisi persaingan pasar dan pasar yang bersaing 

sempurna dapat menciptakan sistem pemasaran yang efisien, maka secara umum 

dapat disimpulkan bahwa pemasaran kambing yang terbentuk belum efisien 

dengan struktur pasar yang terbentuk bukan pasar persaingan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

benang merah (garis besar) dan saling terkaitnya kegiatan pemasaran yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1. Jalur pemasaran ternak kambing di kabupaten Ngawi terlalu komplek, hal 

ini ditunjukkan adanya delapan jalur pemasaran. 

2. Biaya produksi pembibitan ketika biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta 

pendapatan di hitung mengalami kerugian tetapi jika tidak dihitung 

mendapatkan keuntungan tetapi masih dibawah UMR begitu juga pada 

penggemukan pada musim kemarau sedangkan pada waktu musim 

penghujan mengalami keuntungan semua tetapi masih dibawah UMR juga. 

3. Analisis agrbisnis dengan menggunakan pendekatan MS-C-P menunjukkan 

bahwa masih bayak faktor yang belum efisien diantaranya Jumlah pedagang, 

jumlah konsumen, praktek tidak jujur, pembentukan harga, kolusi antas 

pedagang, kegiatan promosi yang menyesatkan, persengkokongkolan 

penetapan harga, biaya pemasaran antar lembaga pemasaran, share 

produsen, distribusi marjin pemasaran, ketersediaan produk, peningkatan 

penjualan, penggunaan teknologi, dana promosi dan efisien sumber daya  

serta kebutuhan sesuai dengan investasi. 

4. Derajat integrasi pasar antara pasar ditingkat petani dengan pasar ditingkat 

konsumen rendah, dengan nilai koefisien korelasi 0,945 (lebih kecil dari 
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satu) Pada  Jalur I. Sedangkan pada jalur VI inegrasi pasarnya sempunya 

karena nilai korelasi r : 1. 

5. Pergerakan harga konsumen dan petani, dilihat dari elastisitas transmisi 

harga sebesar 0,00086 pada jalur I dan Jalur VI sebesar 0,00077  berarti laju 

perubahan relatif harga di tingkat petani ternak lebih kecil dibandingkan 

dengan laju perubahan harga di tingkat pengecer. Sehingga bisa dikatakan 

bersaing secara tidak sempurna. 

6. Structure mempengaruhi conduct (semakin rendah konsentrasi-semakin 

tinggi tingkat persaingan di pasar), Conduct mempengaruhi performance 

(semakin tinggi tingkat kompetisi semakin rendah market power/semakin 

rendah keuntungan), Structure mempengaruhi performance (semakin rendah 

konsentrasi pasar-semakin tinggi kompetisi – semakin rendah market 

power), S-C-P dengan P-C-S terdapat hubungan resiprok ( timbal balik). 

 

5.2 Saran 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam agrbisnis di kabupaten Ngawi 

yaitu: 

1. Perlu dibentuknya suatu kelompok maupun kelembagaan yang berguna 

untuk menjaga stabilitas harga di tataran petani-ternak dan memasarkan 

ternak kambing sehingga tidak perlu melewati saluran pemasaran yang 

komplek mencapai persaingan pasar yang tidak sempurna 

2. Harus di buat contract farming (kontrak pertanian) sehingga akan 

memudahkan dalam strategi pengembangan yaitu kontrak pemasaran dan 

kontrak produksi (marketing and production contract). 
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3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu telecenter untuk 

mengakses ke website Departemen Pertanian sebagai media pelayanan 

informasi pasar hasil-hasil pertanian selanjutnya di distribusikan ke 

anggota petani-ternak lainya. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Peta Kabupaten Ngawi 
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Lampiran 2.   Petani-ternak, Blantik dadung, Blantik dan Pedagang Antar Provinsi serta 

Konsumen Ternak Kambing 

 

No Nama Profesi Jumlah 

Kambing 

Alamat 

1. Mesiran Petani-ternak 4 ekor Ds Nongkorejo Kec Paron 

2. Sukarman Petani-ternak 12 ekor Ds Jambangan kec Paron 

3.  Makun Petani-ternak 10 ekor Ds Jambangan kec Paron 

4. Yusno Petani-ternak 3 ekor Ds Jenggrik kec Kedunggalar 

5 Katiran Petani-ternak 3 ekor Ds Jati Gembol Kec Kedunggalar 

6 Suparmin Petani-ternak 4 ekor Ds Gemarang Kec Kedunggalar 

7 Bambang Petani-ternak 7 ekor Ds Kedungprahu kec Padas 

8 Rawito Petani-ternak 5 ekor Ds Sukowiyono Kec Pangkur 

9 Kimin Petani-ternak 4 ekor Ds Karangjati kec karangjati 

10 Rochmadi Petani-ternak 6 ekor Ds Jatipuro Kec Karangjati 

 

 

No Nama Profesi Alamat 

1. Heri Blantik dadung Ds Kendung kec Kwadungan 

2. Misran Blantik dadung Ds Karang jati kec karangjati 

3.  Suparno Blantik dadung Ds Samben kec Padas 

4. Kadir Blantik dadung Ds waruk tengah Kec Pangkur 

5 Jaka Ramdaka Blantik dadung Ds. Jambangan Kec Paron 

 

 

No Nama Profesi Alamat 

1. Miskun Blantik Ds Kalipan kec Paron 

2. Hartono Blantik Ds kedung  kec Kwadungan 

3.  Suyadi Blantik Ds Tirak kec Kwadungan 

4. Topo Blantik Ds Winong Kec Paron 

5 Sangkrah Blantik Ds Semen Kec Paron 

6 Radi Blantik Ds Kedungprahu kec Padas 

7 Komari Blantik Ds Jambe Kec Kedunggalar 

8 Kabul Blantik Ds Jatipuro kec karangjati 

 

 

No Nama Profesi Alamat 

1. Johan Pedagang antar provinsi Solo 

2. Sunar Pedagang antar provinsi Sragen 

3.  Eko Pedagang antar provinsi Solo 

4. Slamet Pedagang antar provinsi Solo 

5 Bagong Pedagang antar provinsi Sragen 

 

 

No Nama Profesi Alamat 

1. Kasturi Konsumen (sate dan gulai) Pasar Paron kec Paron 

2. Atmo Konsumen (sate dan gulai) Ds Margomulyo kec Ngawi 

3.  Yoso Jagal Jln Karya, Beran 
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Lampiran 3. Proyeksi Pembibitan Kambing 

Asumsi 

1. Induk Berjumlah 4 ekor dan pejantan 1 ekor 

2. Jumlah dalam sekali beranak 2 ekor 

3. Anak dijual pada umur 4 bulan 

No Keterangan           Interval             

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Proyeksi Induk                         

  Pejantan dewasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Betina Dewasa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Proyeksi Anak                         

  Pejantan dewasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Betina Dewasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Pejantan Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Betina Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

  Pejantan cempe 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 

  Betina Cempe 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 

3 Proyeksi Penjualan                         

  Pejantan dewasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

  Betina Dewasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

4 Jumlah (ekor)                         

  Pejantan dewasa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Betina Dewasa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  Pejantan Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Betina Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

  Pejantan cempe 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 

  Betina Cempe 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 0 0 

5 Jumlah (ST) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,98 0,98 0,98 0,98 0,84 0,84 

Keterangan:             

kambing dewasa = 0,14 ST             

Kambing Muda = 0,07 ST             

Kambing Cempe = 0,035 ST             
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          Interval               

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                          

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

                          

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 

0 4 4 4 4 0 0 0 4 4 6 6 0 

0 4 4 4 4 0 0 0 4 4 6 6 0 

                          

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

                          

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 4 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 

0 4 4 4 4 0 0 0 4 4 6 6 0 

0 4 4 4 4 0 0 0 4 4 6 6 0 

0,84 1,12 1,26 1,26 1,26 1,12 1,12 1,12 1,4 1,54 1,68 1,68 0,84 
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Proyeksi Input-Output 

Shadow Price, Asumsi untuk pakan hijauan dan tenaga kerja 

1. Petani-ternak bekerja ½ hari sebesar Rp 10.000,- dan makan sebesar Rp 5.000,- 

2. Bekerja mulai pukul 07.00-11.00 (sehingga 4 jam) 

3. gaji setiap satu jam Rp 15.000,-/4 = Rp 3.750,- 

4. Petani menghabiskan waktu untuk merumput selama 2 jam menghasilkan 20 kg waktu penghujan dan kemarau 10 kg 

5. Harga hijauan waktu musim penghujan Rp 375,- dan kemarau Rp 750,- 

6. Bobot kambing dewasa 20 kg dan kebutuhan hijauan 2 kg/hari 

7. Tenaga kerja untuk membersihkan kandang dan memberi pakan 1 jam, sehingga Rp 3.750,- 

8. Bekatul menghabiskan 200g/ekor dewasa/hari sehingga harganya Rp 200,- 

9. Kambing beranak setiap 7 bulan, umur 10 bulan dikawinkan dan dijual umur 4 bulan 

10. Musim hujan September-Februari, kemarau Maret-Agustus 

11. Harga pejantan dewasa Rp 600.000,- betina Rp 450.000,- dan muda jantan Rp 350.000,- betina muda Rp 300.000,- 

12. Setiap bulan ternak mengeluarkan 3 sak/ekor dengan harga Rp 6.000/-sak 

No Keterangan           Interval           

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Biaya Ternak Kambing                       

  Pembelian Induk 2400000                     

  Pakan hijauan 112500 112500 112500 225000 225000 225000 315000 315000 315000 157500 135000 

  Bekatul 30000 30000 30000 30000 30000 30000 42000 42000 42000 42000 36000 

  Tenaga kerja 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 

  Total biaya 2655000 255000 255000 367500 367500 367500 469500 469500 469500 312000 283500 

2 Pendapatan                       

  Penjualan kambing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000000 

  Kotoran 90000 90000 90000 90000 90000 90000 126000 126000 126000 126000 108000 

  Total Pendapatan 90000 90000 90000 90000 90000 90000 126000 126000 126000 126000 2108000 

3 Cash flow (2565000) (165000) (165000) (277500) (277500) (277500) (343500) (343500) (343500) (186000) 1824500 

  Cash flow kumulatif (2565000) (2730000) (2895000) (3172500) (3450000) (3727500) (4071000) (4414500) (4758000) (4944000) (3119500) 

4 Cash flow (2430000) (30000) (30000) (30000) (30000) (30000) (42000) (42000) (42000) (42000) 1964000 

  Cash flow kumulatif (2430000) (2460000)      (2490000) (2520000) (2550000) (258000) (2622000) (2664000) (2706000) (2748000) (784000) 

Keterangan: 

No 3 cash flow biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) dihitung dengan shadow price 

No 4. cash flow biaya pakan hijauan, tenaga kerja dan kotoran tidak dihitung 
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            Interval               

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                            

                            

135000 135000 180000 202500 405000 405000 360000 360000 360000 450000 247500 270000 270000 135000 

36000 36000 48000 54000 54000 54000 48000 48000 48000 60000 66000 72000 72000 36000 

112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 

283500 283500 340500 369000 571500 571500 520500 520500 520500 622500 426000 454500 454500 283500 

                            

0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 3300000 

108000 108000 144000 162000 162000 162000 144000 144000 144000 180000 198000 216000 216000 108000 

108000 108000 144000 162000 162000 162000 2144000 144000 144000 180000 198000 216000 216000 3408000 

(175500) (175500) (196500) (207000) (409500) (409500) 1623500 (376500) (376500) (442500) (228000) (238500) (238500) 3124500 

(3295000) (3470500) (3667000) (3874000) (4283500) (4693000) (3069500) (3446000) (3822500) (4265000) (4493000) (4731500) (4970000) (1845500) 

(36000) (36000) (48000) (54000) (54000) (54000) 1952000 (48000) (48000) (60000) (66000) (72000) (72000) 3264000 

(820000) (856000) (904000) (958000) (1012000) (1066000) 886000 838000 790000 730000 664000 592000 520000 3784000 
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Lampiran 4. Penggemukan Kambing 10 Ekor 

Shadow Price 

Asumsi untuk pakan hijauan dan tenaga kerja 

1. Petani-ternak bekerja ½ hari sebesar Rp 10.000,- dan makan sebesar Rp 5.000,- 

2. Bekerja mulai pukul 07.00-11.00 (sehingga 4 jam) 

3. Gaji setiap 1 jam Rp 15.000,-/4 = Rp 3.750,- 

4. Petani menghabiskan waktu untuk merumput selama 2 jam menghasilkan 20 kg waktu penghujan dan kemarau 10 kg 

5. Harga hijauan waktu musim penghujan Rp 375,- dan kemarau Rp 750,- 

6. Bobot kambing dewasa 20 kg dan kebutuhan hijauan 2 kg/ hari 

7. Tenaga kerja untuk membersihkan kandang dan memberi pakan 1 jam, sehingga harganya Rp 3.750,- 

8. Bekatul menghabiskan 400g.ekor dewasa/hari, sehingga harganya Rp 400,- 

9. Musim hujan September-Februari dan kemarau Maret-Agustus 

10. Harga beli pejantan Rp 350.000,- dan harga jual pejantan dewasa Rp 600.000,- 

11. Setiap bulan ternak mengeluarkan 3 sak/ekor dengan  harga Rp 6.000,-/sak 

 

No Keterangan     Penghujan         Kemarau     

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Biaya Ternak Kambing                     

  Pembelian bibi 10 ekor 3500000         3500000         

  Pakan hijauan 225000 225000 225000 225000 225000 450000 450000 450000 450000 450000 

  Bekatul 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 

  Tenaga kerja 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 

  Total biaya 3957500 457500 457500 457500 457500 4182500 682500 682500 682500 682500 

2 Pendapatan                     

  Penjualan kambing 0 0 0 0 6000000 0 0 0 0 6000000 

  Kotoran 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 

  Total Pendapatan 180000 180000 180000 180000 6180000 180000 180000 180000 180000 6180000 

3 Cash flow (3777500) (277500) (277500) (277500) 5722500 (4002500) (502500) (502500) (502500) 5497500 

  Cash flow kumulatif (3777500) (4055000) (4332500) (4610000) 1112500 (4002500) (4505000) (5007500) (5510000) (12500) 

4 Cash flow (3620000) (120000) (120000) (120000) 5880000 (3620000) (120000) (120000) (120000) 5880000 

  Cash flow kumulatif (3620000) (3740000) (3860000) (3980000) 1900000 (3620000) (3740000) (3860000) (3980000) 1900000 

Keterangan:           

No 3 cash flow biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) dihitung dengan shadow price     

No 4. cash flow biaya pakan hijauan, tenaga kerja dan kotoran tidak dihitung        
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Lampiran 5. Perbandingan UMR dengan Pendapatan Petani-ternak 

 

No Keterangan Jumlah Prosentase 

1 UMR 635000 100 

2 Pembibitan     

  Cash Flow Kumulatif a (73820) (11,63) 

  Cash Flow Kumulatif b 151360 23,84 

3 Penggemukan     

  Cash Flow Kumulatif c 222500 35 

  Cash Flow kumulatif c1 380000 59,84 

  Cash Flow Kumulatif d (2500) (0,39) 

  Cash Flow Kumulatif d1 380000 59,84 

Keterangan: 

Cash Flow kumulatif a (pembibitan: biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) dihitung 

Cash Flow kumulatif b (pembibitan: biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) tidak dihitung 

Cash Flow kumulatif c (penggemukan: biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) dihitung musim penghujan 

Cash Flow kumulatif c1 (penggemukan: biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) dihitung musim kemarau 

Cash Flow kumulatif d (penggemukan: biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) tidak dihitung musim penghujan 

Cash Flow kumulatif d1 (penggemukan: biaya pakan hijauan dan tenaga kerja serta pendapatan kotoran (kompos) tidak dihitung musim kemarau 
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Lampiran 6.   Tabel Harga, Margin Pemasaran, Distribusi Pemasaran dan Share Pemasaran per  

ekor 

 

Jalur I     

No Lembaga Pemasaran Margin (Rp) Distribusi (%) share (%)  

1 Petani ternak        

  Harga jual 350,000   74.15  

2 Blantik dadung        

  Harga beli 350,000      

  Keuntungan 5,000 100 0.97  

  Harga jual 355,000   75.12  

3 Blantik        

  Harga beli 355,000      

  Keuntungan 20,000 100 4.33  

  Harga Jual 375,000   79,45  

4 Pasar        

  Harga beli 375,000      

  Penyimpanan 2,000 11,76 0,42  

  Pengangkutan  15,000 88,24 3,18  

  Harga jual 392,000   83,05  

4 Pedagang antar provinsi        

  Harga beli 392,000      

  Pengangkutan 30,000 37,5 6,36  

  Keuntungan 50,000 62,5 10.59  

  Harga jual 472,000   100  

Sumber : Data primer yang diolah    

Keterangan     

Margin Pemasaran : Harga ditingkat konsumen-harga ditingkat produsen  

Distribusi pemasaran : (Komponen margin/margin pemasaran) x 100%  

Share produsen : (komponen margin/harga ditingkat konsumen) x 100%  
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Jalur II    

No Lembaga Pemasaran Margin (Rp) Distribusi (%) share (%) 

1 Petani ternak       

  Harga jual 350,000   74,95 

2 Blantik       

  Harga beli 350,000     

  Keuntungan 20,000 100 4.28 

  Harga Jual 370,000   79,23 

3 Pasar       

  Harga beli 370,000     

  Penyimpanan 2,000 11,76 0,43 

  Pengangkutan  15,000 88,24 3,21 

  Harga jual 387,000   82,87 

4 Pedagang antar provinsi       

  Harga beli 387,000     

  Pengangkutan 30,000 37,5 6,42 

  Keuntungan 50,000 62,5 10.71 

  Harga jual 467,000   100 

Sumber : Data primer yang diolah   

Keterangan    

Margin Pemasaran : Harga ditingkat konsumen-harga ditingkat produsen 

Distribusi pemasaran : (Komponen margin/margin pemasaran) x 100% 

Share produsen : (komponen margin/harga ditingkat konsumen) x 100% 

  

 

Jalur III    

No Lembaga Pemasaran Margin (Rp) Distribusi (%) share (%) 

1 Petani ternak       

  Harga jual 350,000   85.99 

2 Blantik dadung       

  Harga beli 350,000     

  Keuntungan 5,000 100 1,23 

  Harga jual 355,000   87,22 

3 Blantik       

  Harga beli 355,000     

  Keuntungan 20,000 100 4.92 

  Harga Jual 375,000   92,14 

4 Pasar       

  Harga beli 375,000     

  Penyimpanan 2,000 11,76 0,49 

  Pengangkutan  15,000 88,24 3,68 

  Harga jual 392,000   96,31 

4 Konsumen       

  Harga beli 392,000     

  Pengangkutan 15,000 100 3.69 

  Harga beli sampai rumah 407,000   100 

Sumber : Data primer yang diolah   

Keterangan    

Margin Pemasaran : Harga ditingkat konsumen-harga ditingkat produsen 

Distribusi pemasaran : (Komponen margin/margin pemasaran) x 100% 

Share produsen : (komponen margin/harga ditingkat konsumen) x 100% 
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Jalur IV    

No Lembaga Pemasaran Margin (Rp) Distribusi (%) share (%) 

1 Petani ternak       

  Harga jual 350,000   87.06 

2 Blantik       

  Harga beli 350,000     

  Keuntungan 20,000 100 4.98 

  Harga Jual 370,000   92.04 

3 Pasar       

  Harga beli 370,000     

  Penyimpanan 2,000 11,76 0.5 

  Pengangkutan  15,000 88,24 3.73 

  Harga jual 387,000   96.27 

4 Konsumen       

  Harga beli 387,000     

  Pengangkutan 15,000 100 3.73 

  Harga beli sampai rumah 402,000   100 

Sumber : Data primer yang diolah   

Keterangan    

Margin Pemasaran : Harga ditingkat konsumen-harga ditingkat produsen 

Distribusi pemasaran : (Komponen margin/margin pemasaran) x 100% 

Share produsen : (komponen margin/harga ditingkat konsumen) x 100% 

 

 

Jalur V    

No Lembaga Pemasaran Margin (Rp) Distribusi (%) share (%) 

1 Petani ternak       

  Harga jual 350,000   89,29 

2 Blantik dadung       

  Harga beli 350,000     

  Keuntungan 5,000 100 1,27 

  Harga jual 355,000   90,56 

3 Blantik       

  Harga beli 355,000     

  Keuntungan 20,000 100 5.1 

  Harga Jual 375,000   95,66 

4 Konsumen       

  Harga beli 375,000     

  Pengangkutan 15,000 100 4,34 

  Harga beli sampai rumah 390,000   100 

Sumber : Data primer yang diolah   

Keterangan    

Margin Pemasaran : Harga ditingkat konsumen-harga ditingkat produsen 

Distribusi pemasaran : (Komponen margin/margin pemasaran) x 100% 

Share produsen : (komponen margin/harga ditingkat konsumen) x 100% 
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Jalur VI    

No Lembaga Pemasaran Margin (Rp) Distribusi (%) share (%) 

1 Petani ternak       

  Harga jual 350,000   90,90 

2 Blantik       

  Harga beli 350,000     

  Keuntungan 20,000 100 5.2 

  Harga Jual 370,000   96,10 

3 Konsumen       

  Harga beli 370,000     

  Pengangkutan 15,000 100 3.9 

  Harga beli sampai rumah 385,000   100 

Sumber : Data primer yang diolah   

Keterangan    

Margin Pemasaran : Harga ditingkat konsumen-harga ditingkat produsen 

Distribusi pemasaran : (Komponen margin/margin pemasaran) x 100% 

Share produsen : (komponen margin/harga ditingkat konsumen) x 100% 

 

 

 

Jalur VII    

No Lembaga Pemasaran Margin (Rp) Distribusi (%) share (%) 

1 Petani ternak       

  Harga jual 350,000   85,99 

2 Blantik dadung       

  Harga beli 350,000     

  Keuntungan 5,000 100 1.23 

  Harga jual 355,000   87,22 

3 Blantik       

  Harga beli 355,000     

  Keuntungan 20,000 100 4.92 

  Harga Jual 375,000   92,14 

4 Pasar       

  Harga beli 375,000     

  Penyimpanan 2,000 11,76 0.49 

  Pengangkutan  15,000 88,24 3.68 

  Harga jual 392,000   96,31 

4 Petani ternak       

  Harga beli 392,000     

  Pengangkutan 15,000 100 3.69 

  Harga beli sampai rumah 407,000   100 

Sumber : Data primer yang diolah   

Keterangan    

Margin Pemasaran : Harga ditingkat konsumen-harga ditingkat produsen 

Distribusi pemasaran : (Komponen margin/margin pemasaran) x 100% 

Share produsen : (komponen margin/harga ditingkat konsumen) x 100% 

 

 

 

 

 

 



 97 

Jalur VIII    

No Lembaga Pemasaran Margin (Rp) Distribusi (%) share (%) 

1 Petani ternak       

  Harga jual 350,000   87.06 

2 Blantik       

  Harga beli 350,000     

  Keuntungan 20,000 100 4.98 

  Harga Jual 370,000   92.04 

3 Pasar       

  Harga beli 370,000     

  Penyimpanan 2,000 11,76 0.5 

  Pengangkutan  15,000 88,24 3.73 

  Harga jual 387,000   96.27 

4 Konsumen       

  Harga beli 387,000     

  Pengangkutan 15,000 100 3.73 

  Harga beli sampai rumah 402,000   100 

Sumber : Data primer yang diolah   

Keterangan    

Margin Pemasaran : Harga ditingkat konsumen-harga ditingkat produsen 

Distribusi pemasaran : (Komponen margin/margin pemasaran) x 100% 

Share produsen : (komponen margin/harga ditingkat konsumen) x 100% 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Blantik Mengamati Ternak  Gambar 2. Transaksi dan pengangkutan   

     Kambing          dengan Pick Up 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Blantik Mengangkut ternak Gambar 4. Suasana di Pasar Hewan 

     Kambing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses Penawaran di Pasar Hewan Gambar 6.   Petani-ternak Membawa Ternak      

Kambing dengan Berjalan 
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Lampiran 8 

 

 

Surat Perjanjian Kerja (Contract Farming) 

Ternak Kambing 
Nomor: 12/CF/Mistri 

 

Pada hari minggu tanggal 12 Juli 2009 bertempat di dusun Sambipasar desa Jambangan 

kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, yang bertanda tangan dibawah ini. 

 

1. Sukamto Selaku pemilik modal PT. Mistri, selanjutnya disebut sebagai pihak inti 

2. Misran Selaku penggaduh ternak kambing, selanjutnya disebut sebagai pihak 

plasma 

 

Dengan ini pihak inti dan plasma menyatakan telah sepakat untuk membuat perjanjian 

mengelola ternak kambing dengan ketentuan seperti diuraikan dalam pasal-pasal di 

bawah ini. 

 

Pasal 1 

Pihak inti memberikan ternak kambing kepada pihak plasma dan  pihak plasma 

menerima berupa: 

(1) Ternak kambing sejumlah 5 ekor umur 1 tahun dengan jenis kelamin 4 ekor 

betina dan 1 ekor pejantan dengan nomor telinga 121, 122, 123, 124, dan 125. 

(2) Pihak plasma mengaku telah menerima ternak kambing tersebut, berjanji untuk 

memelihara dengan baik dan penuh tanggung jawab menurut petunjuk dari pihak 

inti 

 

Pasal 2 

(1) Pihak plasma berjanji dalam waktu 2 tahun akan memlihara mengikuti petunjuk dan 

bimbingan teknis usaha budidaya kambing yang diberikan oleh pihak inti 

(2) Pihak plasma tidak berhak memindahtangankan paket budidaya kambing kepada 

pihak lain 

 

Pasal 3 

(1) Pembagian hasil antara pihak inti dan plasma dengan ketentuan untuk 1 ekor induk 

betina, anak pertama milik plasma sedangkan anak kedua dan ketiga dibagi rata 

50%:50%, sedangkan untuk 1 ekor pejantan 40% untuk pihak inti dan 60% pihak 

plasma. 

(2) Setelah menjalani selama 2 tahun pihak plasma menggaduh ternak kambing bisa 

dilakukan perjanjian ulang dengan musyawarah 

 

Pasal 4 

(1) Pihak plasma wajib menjual ternak kambing betina maupun pejantan kepada pihak 

inti 

(2) Penjualan ternak kambing kepada pihak plasma dengan umur 5 bulan 

(3) Harga ternak kambing disesuaikan dengan bobot badan ternak dengan harga per kg, 

Rp 1000,- diatas harga pasaran. 
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Pasal 5 

Pihak plasma mempunyai kewajiban 

(1) Menyediakan kandang lengkap dengan perlengkapanya sesuai dengan kapasitas 

dan jumlah ternak yang diterima 

(2) Menyediakan dan memberikan makanan ternak bermutu dan cukup jumlahnya 

(3) Wajib memelihara dan merawat ternak kambing tersebut dengan sebaik-baiknya 

dan menaruh dalam kandang yang pantas dan bersih 

(4) Melaporkan segera ketika ternak kambing mengalami gejala sakit kepada pihak 

inti 

(5) Tidak akan menukar, menjual, memindah tangankan ternak kambing 

 

Pasal 6 

Pihak Plasma mempunyai hak: 

(1) Menerima pelayanan kesehatan hewan dari pihak inti 

(2) Menerima pembinaan tentang pemliharan ternak kambing dari pihak inti 

 

Pasal 7 

(1) Apabila ternyata ternak kambing yang diterima pihak plasma mati, hilang bukan 

karena kesalahan atau kelalaian pihak plasma dinyatakan oleh berbagai 

pihak/instansi terkait (sesuai prosedur tetap), maka pihak plasma bebas dari 

tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan 

(2) Apabila ternak kambing yang diterima pihak plasma mati, hilang, potong paksa 

karena kesalahan pihak plasma, maka pihak plasma harus mengganti ternak 

tersebut dengan ternak yang sama ras, umur, kelamin dan tinggi gumba, 

selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ternak tersebut mati atau hilang dan 

pihak plasma di pecat dari perjanjian. 

 

Pasal 8 

Ternak kambing yang diterima majir (dinyatakan tim ahli), pihak plasma bisa 

menukarkan dengan ternak yang baru dengan mendapatkan kompensasi dari 

pemeliharaan sebelumnya sesuai lama pemeliharaan 

 

Pasal 9 

(1) Apabila ternak kambing yang diterima pihak plasma terpaksa harus dipotong, bukan 

karena kesalahan pihak plasma, maka pihak plasma dinyatakan telah lunas 

(2) Hasil penjualan daging potong paksa sebagaimana pasal 8 ayat 1 tersebut diatas 

menjadi milik pihak plasma 

 

Pasal 10 

Apabila pihak plasma tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam 

perjanjian ini, maka pihak inti berhak membatalkan dan menarik kembali ternak yang 

diserahkan pihak inti kepada pihak plasma tanpa ganti rugi 

Pasal 11 

(1) Apabila pihak plasma meninggal dunia, maka perjanjian ini berlaku bagi ahli waris 

pihak plasma 

(2) Apabila ahli waris tidak bersedia, maka ternak bersangkutan ditarik kembali oleh 

pihak inti, sedangkan ahli waris pihak plasma akan mendapatkan kompensasi dari 

lama pemeliharaan 
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Pasal 12 

(1) Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah 

pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah 

(2) Apabila peselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka 

kedua belah pihak sepakat menyelesaikanya melalui pengadilan negeri setempat 

 

Pasal 13 

Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam 

keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat 

rangkap 3 (tiga) dimana satu diantaranya bermaterai secukupnya, emmpunyai kekuatan 

hukum yang sama 

 

 

 

Pihak Plasma    Pihak Inti 

   Penggaduh  PT Mistri 

 

 

 

           (Misran)            (Sukamto) 

 

 

 

Kepala desa        Saksi 

       Jambangan 

 

 

 

 

        (Sudiyono)              (Manan Efendi) 
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Lampiran 9. Integrasi Pasar dan Elastisitas Transmisi Harga    

Jalur I       

No 
Pr 

(ribuan) 
Pf 

(ribuan) PrPf (Ribuan) Pr² (ribuan) Pf² (ribuan)   

1 350 355 124250 122500 126025   

2 355 375 133125 126025 140625   

3 375 392 147000 140625 153664   

4 392 472 185024 153664 222784   

∑ 1472 1594 2346368 542814 643098   

Rata2 368 398.5 586592 135703.5 160774.5   
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Jalur VI       

No 
Pr 

(ribuan) Pf (ribuan) 
PrPf 

(Ribuan) Pr² (ribuan) Pf² (ribuan)   

1 350 370 129500 122500 136900   

2 370 385 142450 136900 148225   

∑ 720 755 543600 259400 285125   

Rata2 360 377.5 271800 129700 142562.5   
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