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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH  

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Ayam Sentul  

Ayam sentul merupakan ayam lokal atau ayam buras asal Kabupaten 

Ciamis-Jawa Barat. Kata sentul berasal dari bahasa Jawa yang artinya “Kekuning-

kuningan atau Kuning Keabu-abuan”. Daerah Ciamis ada semacam buah yang 

warnanya abu-abu kekuning-kuningan, oleh karena itu ayam yang berkembang di 

daerah Ciamis yang mempunyai warna abu-abu kekuning-kuningan disebut Ayam 

Sentul (Sartika dan Iskandar, 2008).  

Sifat-sifat yang baik dari ayam Sentul, yaitu pertumbuhan yang lebih 

cepat, lebih tahan terhadap penyakit, dan produksi telur relatif lebih tinggi 

dibandingkan ayam buras lainnya, yaitu satu periode bertelur dapat menghasilkan 

10-18 butir per periode petelur dengan fertilitas di atas 80% dan daya tetas tinggi 

yaitu 70-80% (Agus, 2017). Berdasarkan intensitas warna abu-abu dan 

kombinasinya dengan warna yang lain ayam sentul diklasifikasikan menjadi lima 

varietas (Gambar Terlampir) yang disajikan pada tabel 3. berikut: 

 

Tabel 3. Jenis Varietas Ayam Sentul 

No Varietas ayam sentul Ciri-ciri (warna) 

1 Sentul kelabu Dominan abu-abu 

2 Sentul geni Dominan abu-abu kemerah-merahan 

3 Sentul batu Bulu abu-abu keputih-putihan 

4 Sentul debu Bulu seperti debu 

5 Sentul emas Bulu berwarna abu keemasan 
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis 2016.  

 

Masing-masing jenis ayam Sentul pasti memiliki potensi yang berbeda 

berdasarkan  genetik yang diperoleh dari masing-masing induknya. Salah satu 

hasil produksi yang kemungkinan berbeda adalah produksi telur individu yang 

meliputi jumlah telur dan dari catatan produksi telur, Hen Day Production (HDP) 

dan Hen House Production (HHP) (Baktiningsih, dkk., 2013).  
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2.1.2 Pemasaran  

Pemasaran produk pertanian adalah proses aliran produk pertanian yang 

disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu, guna tempat dan guna 

bentuk yang dilakukan lembaga-lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu 

atau lebih fungsi-fungsi pemasaran (Sudiyono, 2004). Sejalan dengan pendapat di 

atas, pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain (Kotler & 

Armstrong, 1990). Menurut pendapat Limbong & Sitorus (1987), pemasaran yang 

lazim disebut tataniaga yaitu segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan 

perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil pertanian dan usaha 

pertanian dari tangan produsen ke tangan konsumen dan menghasilkan perubahan 

bentuk dari barang yang ditunjukan untuk lebih mempermudah dalam 

penyalurannya sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi terhadap 

konsumen.  

Menurut Limbong dan Sitorus (1987), tataniaga merupakan serangkaian 

kegiatan atau aktivitas yang ditunjukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari 

titik produsen ke konsumen. Dalam suatu pemasaran tidak lepas dari peran 

lembaga tataniaga untuk menyampaikan suatu produk, produsen atau petani 

memerlukan bantuan dari lembaga untuk memperkecil daripada biaya pemasaran.  

 

2.1.3 Pola dan Saluaran Pemasaran 

Basu Swastha (1979) menyatakan, saluran pemasaran adalah sekelompok 

lembaga yang ada diberbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan, yakni untuk mencapai pasar tertentu. Sedangkan menurut 

Kotler dan Armstrong (1990), terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan 

semua kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 

pemiliknya dari produksi ke konsumsi. Saluran pemasaran terdiri dari beberapa 

tingkatan. Setiap perantara yang melakukan usaha menyalurkan barang kepada 

pembeli akhir membentuk suatu tingkatan saluran. Baik produsen maupun 

pelanggan akhir yang melakukan tugas itu merupakan bagian dari setiap saluran.  
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1) Saluran nol tingkat  

Saluran ini sering disebut juga saluran pemasaran langsung, yaitu sebuah 

saluran pemasaran yang tidak memiliki tingkat perantara, jadi produk 

disampaikan langsung kepada konsumen.  

2) Saluran satu tingkat  

Saluran ini disebut saluran pemasaran tidak langsung yaitu saluran yang 

terdapat satu tingkat perantara untuk sampainya barang ke konsumen, 

tingkat ini biasanya terdapat lembaga yaitu pedagang pengecer.  

3) Saluran dua tingkat  

Saluran ini terdiri dari dua tingkat perantara yaitu pengumpul dan pengecer.  

4) Saluran tiga tingkat  

Saluran ini terdapat tiga perantara penjualan yaitu pengumpul, pedagang 

besar, dan pengecer. Saluran ini adalah saluran terpanjang dari keempat tingkatan 

saluran pemasaran, karena produsen menggunakan tiga perantara untuk mencapai 

ke konsumen akhir.  

 

Saluran Nol Tingkat Saluran Satu Tingkat 
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Sumber: Kotler dan Armstrong, 1990 

 

 

Gambar 1. Saluran Pemasaran Barang Konsumsi 
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2.1.4 Peran Dan Fungsi Lembaga Tataniaga  

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang atau 

kelompok yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya (Soerjono, 2002). Peran 

disini untuk melihat presentase volume pembelian dari masing-masing lembaga 

tataniaga. Fungsi lembaga pemasaran sebagai pihak yang menghubungkan barang 

atau produk dari produsen ke konsumen, serta memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen secara maksimal.  

Lembaga tataniaga adalah bagian-bagian yang menyelenggarakan kegiatan 

atau fungsi tataniaga dimana kepemilikan barang-barang berpindah dari pihak 

produsen ke pihak konsumen. Fungsi tataniaga merupakan suatu kegiatan ataupun 

tindakan yang dapat memperlancar dalam proses penyampaian barang atau jasa 

dari tingkat produsen ke tingkat konsumen (Limbong dan Sitorus, 1987). Fungsi 

tataniaga dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu : 

1) Fungsi Pertukaran (Exchange Function) merupakan kegiatan untuk 

memperlancar pemindahan hak milik atas barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen. Adapun fungsi pertukaran itu sendiri terdiri dari : 

a. Penjualan : Fungsi ini sangat penting dalam memperlancar aliran 

produk dari tangan produsen sebagai hak milik ke konsumen akhir 

sebagai pemakai. 

b. Pembelian : Fungsi ini merupakan bagian penting dari suatu proses 

pemasaran produk atau komoditi. Usaha pembelian dilakukan oleh 

pedagang perantara untuk dijual kembali dan oleh produsen untuk 

dijadikan bahan baku atau masukan dalam proses produksi.  

2) Fungsi Fisik (Physical Function) adalah semua kegiatan yang langsung 

berhubungan dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan 

tempat, kegunaan bentuk dan kegunaan waktu. Adapun fungsi fisik terdiri 

dari :  

a. Pengangkutan : Fungsi ini dilakukan oleh semua lembaga yang terlibat 

dalam sistem pemasaran, dari produsen sampai ke konsumen akhir 

untuk memperlancar proses penyaluran suatu produk. Tujuannya agar 

produk tersedia pada tempat yang sesuai. Jenis transportasi dan rute 
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yang dipilih berpengaruh terhadap biaya transportasi. Adanya 

keterlambatan dalam pengangkutan dan jenis alat angkut yang tidak 

sesuai dengan sifat barang yang diangkut dapat menimbulkan kerusakan 

dan penurunan mutu 

b. Penyimpanan : Fungsi ini dilakukan oleh suatu yang terlibat dalam 

sistem pemasaran, tetapi tingkat kerumitan kegiatan penyimpanan dan 

biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh setiap lembaga pemasaran 

berbeda-beda. Penyimpanan yang paling rumit dan mahal dilakukan 

adalah pedagang besar antar kota. Dalam upaya pemuasan konsumen 

membutuhkan biaya yang besar untuk mengatasi hambatan-hambatan. 

c. Fungsi pengolahan : Fungsi pengolahan merupakan kegiatan mengubah 

bentuk dasar dari produk agar mudah diterima oleh konsumen. 

3) Fungsi fasilitas (Facilitating Function) adalah semua tindakan yang 

memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan 

konsumen. Fungsi fasilitas terdiri dari : 

a. Pembiayaan : Fungsi ini berperan dalam perencanaan pembiayaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengevaluasian dan  pengendalian 

pembiayaan. Hal ini ditujukan untuk mengefektifkan pelaksanaan 

pembiayaan dan mengefisienkan pengeluaran biaya sampai batas yang 

tidak mengurangi efektifitas pembiayaan. 

b. Penanggungan risiko : usaha untuk mengurangi kemungkinan rugi 

karena barang yang rusak, hilang, turunnya harga dan tingginya biaya.  

c. Standarisasi dan Grading : Standarisasi adalah suatu ukuran tingkat 

mutu suatu produk dengan menggunakan standar warna, ukuran, 

bentuk, susunan, ukuran jumlah dan berbagai kriteria lainnya yang 

dapat dijadikan standar dasar mutu produk. Standarisasi dan grading 

memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem 

pemasaran. Dengan standarisasi dan grading maka suatu produk yang 

dijual akan memiliki keseragaman. 

d. Informasi pasar : Penyediaan informasi pemasaran adalah salah satu 

fungsi fasilitas pemasaraan yang memegang peranan penting dalam 
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melancarkan proses operasi sistem pemasaran, dan dapat memperbaiki 

tingkat efisiensi proses pemasaran. Peranan informasi pasar sangat 

penting untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat oleh para 

pelaku pemasaran karena keputusan yang tepat untuk suatu tindakan 

harus didasarkan pada data dan fakta-fakta yang ada. Dari ketiga peran 

diatas semuanya berguna bagi peningkatan kegunaan barang yaitu 

kegunaan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan kepemilikan. 

 

2.1.5 Marjin Pemasaran  

Menurut Limbong dan Sitorus (1987), marjin akan diterima oleh setiap 

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran, semakin panjang 

pemasaran (semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat) maka semakin 

besar marjin pemasaran dan akan mempengaruhi biaya pemasaran. Biaya 

pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran. Biaya 

pemasaran meliputi biaya angkut, biaya bongkar, lokasi pemasaran.  

Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga tataniaga berupa marjin 

pemasaran. Marjin pemasaran merupakan perbedaan antara harga yang 

dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima peternak. Komponen marjin 

pemasaran ini terdiri dari biaya-biaya yang diperlukan lembaga-lembaga 

pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran dan keuntungan yang 

diterima dari adanya pemasaran. Perbedaan harga komoditi di tingkat produsen 

dengan tingkat konsumen ini disebut sebagai marjin pemasaran (Sudiyono, 2004).  

Posisi tawar yang kuat diantara pedagang perantara akan mempengaruhi 

margin ditingkat pedagang perantara dan peternak, yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diterima oleh pedagang perantara 

maupun peternak. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dengan 

biaya-biaya. Keuntungan pemasaran didefinisikan sebagai selisih antara harga 

yang dibayarkan produsen dengan harga yang diberikan oleh konsumen. Masing-

masing lembaga ingin mendapatkan keuntungan, maka harga yang dibayarkan 

oleh masing-masing lembaga pemasaran juga berbeda (Soekartawi, 1993).  
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2.1.6 Farmer’s share 

Menurut Kohls dan Uhl (2002), Farmer’s share adalah bagian harga yang 

diterima oleh petani terhadap harga di tingkat konsumen akhir dalam suatu 

pemasaran. Farmer’s share dipengaruhi oleh beberapa karakteristik produk yaitu 

tingkat pengolahan, jumlah produk, biaya transportasi dan keawetan produk. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu terkait dengan analisis pemasaran digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dicantumkan beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang telah meneliti tentang 

analisis pemasaran.  

Penelitian oleh Gihon P, dengan judul “Analisis Pola Saluran Dan Marjin 

Pemasaran Ayam Buras” tempat penelitian di Peternakan Ayam Buras Jimmy’s 

Farm, Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pola saluran pemasaran dan menganalisis besar marjin serta nilai 

efisiensi ekonomis pemasaran ayam buras Jimmy’s FarmBerdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan yaitu terdapat Saluran pemasaran satu tingkat 

(Peternak pengecerkonsumen),Saluran pemasaran dua tingkat (Peternak 

pengumpulpengecerkonsumen). Terdapat lima saluran pemasaran yang 

tergolong efisien (Eps < 5%) yaitu saluran pemasaran I A, I B, III, IV A1 dan IV 

B. Saluran pemasaran yang paling efisien adalah saluran pemasaran I A dan I B 

dengan nilai Eps sebesar 3,17%. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudianto Mandak, dkk (2016) 

dengan judul “Analisis Margin Pemasaran Ayam Broiler Di Pasar Tradisional 

Kota Manado” dengan tujuan penelitian mengenai bentuk saluran pemasaran, 

besar margin pemasaran, keuntungan dan besar tingkat efisiensi pemasaran. 

Metode penelitian menggunakan purposive sampling. Dan hasil menunjukan 

Terdapat dua saluran pemasaran ayam broiler di Pasar Tradisional Kota Manado, 

khususnya Pasar Bersehati Calaca dan Pinasungkulan Karombasan yaitu : Saluran 

I  peternak pedagang pengumpulpedagang pengecerkonsumen, dan saluran 

II peternak pedagang pengumpul konsumen. Jumlah margin saluran I Rp. 
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9.864 dan saluran II Rp. 7.500, keuntungan yang diperoleh saluran I Rp. 4.172 

dan saluran II Rp. 3.597.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh V.S Lestari, dkk (2011) dengan judul 

“Peranan Beberapa Lembaga Pemasaran Dalam Penjualan Telur Pada Peternak 

Ayam Ras Petelur Di Indonesia: Studi Kasus Di Jawa Barat, Bali dan Sulawesi 

Selatan. dengan tujuan mengetahui penjualan, harga, pedagang pengumpul dan 

poulty shop pada ayam petelur. Metode yang digunakan studi kasus, hasil 

menunjukan bahwa peranan pedagang pengumpul dalam penjualan telur dari 

peternak ayam ras petelur di Indonesia (Jawa Barat, Bali dan Sulawesi Selatan) 

paling besar, diikuti oleh restoran/rumah makan, pasar tradisional, konsumen dan 

poultry shop, kemudian harga jual telur ayam ras paling mahal adalah di Bali dan 

paling murah adalah di Sulawesi Selatan.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis 

adalah pada komoditas yang dijadikan penelitian adalah ayam sentul, lokasi 

penelitian yang dilakukan penulis sekarang di Ciamis sebagai plasma nutfah 

Ayam Sentul, peneliti sekarang dengan merumuskan masalah mengenai peran dan 

fungsi lembaga tataniaga, margin pemasaran, saluran pemasaran, dan Farmer’s 

Share. Persamanaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada alat 

analisis yang digunakan yaitu pola dan tingkat saluran pemasaran, marjin 

pemasaran dan farmer’s share.  

 

2.3 Pendekatan Masalah 

Dalam upaya menyampaikan produk dari produsen ke konsumen tidak 

terlepas dari peran pemasaran. Menurut Limbong dan Sitorus (1987), pemasaran 

atau tataniaga merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang ditujukan 

untuk menyalurkan barang atau jasa dari titik produsen ke konsumen. Dalam 

suatu pemasaran tidaklah lepas dari peran lembaga tataniaga untuk menyampaikan 

suatu produk. Menurut Limbong dan Sitorus (1987) lembaga tataniaga adalah 

bagian-bagian yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tataniaga dimana 

kepemilikan barang-barang berpindah dari pihak produsen ke pihak konsumen, 

terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang pengecer dan pedagang besar. 
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Produsen atau petani memerlukan bantuan dari lembaga untuk memperkecil 

daripada biaya pemasaran, pada dasarnya apabila tidak ada lembaga pemasaran 

yang terlibat akan mempengaruhi biaya pemasaran yang tinggi pada produsen 

maupun suatu lembaga. 

Menurut V.S Lestari. dkk (2011) peran lembaga tataniaga dianalisis dengan 

melihat persentase volume pembelian pada setiap saluran lembaga pemasaran, 

selain itu peran lembaga pemasaran juga dapat dilihat dari fungsinya. Menurut 

Limbong dan Sitorus (1987) fungsi lembaga tataniaga untuk mengamati kegiatan 

pokok yang dilakukan oleh setiap lembaga tataniaga dalam proses penyaluran 

komoditas ayam sentul dari titik produsen ke titik konsumen. Untuk melihat peran 

dan fungsi lembaga tataniaga terlebih dahulu perlu mengetahui pola dan saluran 

pemasaran, menurut Kotler & Armstrong (1990) pola dan saluran pemasaran 

sangat ditentukan oleh berapa banyak lembaga pemasaran yang terlibat di 

dalamnya. 

Panjang pendeknya saluran pemasaran, akan berpengaruh terhadap margin 

pemasaran dan farmer’s share. Menurut Sudiyono (2004) marjin pemasaran 

merupakan selisih dari harga yang dibayar oleh konsumen dengan harga yang 

diterima oleh peternak, margin sangat dipengaruhi oleh biaya dan keuntungan 

pemasaran. Biaya Pemasaran merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proses 

pemasaran dari produsen kepada konsumen. Sedangkan keuntungan adalah selisih 

dari harga yang diberikan penjual dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen, 

keuntungan masing-masing pedagang ayam sentul akan berbeda sesuai dengan 

keuntungan yang diinginkan (Sudiyono, 2004). Adapun farmer’s share menurut 

Kohls dan Uhl (2002) adalah persentase perbandingan antara bagian harga yang 

diterima oleh peternak dengan bagian harga dikonsumen akhir, saluran pemasaran 

dapat dikatakan efisien secara ekonomis apabila nilai total margin rendah dan nilai 

farmer’s share tinggi.   

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan skema aliran pemasaran 

dibawah sebagai berikut:  
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Gambar 2. Skema Kerangka Pendekatan Masalah  
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