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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Analisis terhadap margin pemasaran dapat diartikan sebagai selisih harga 

antara yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen 

(Yudianto, 2017) Panjang pendeknya sebuah saluran pemasaran dapat 

mempengaruhi marginnya, semakin panjang saluran pemasaran maka semakin 

besar pula margin pemasarannya, sebab lembaga pemasaran yang terlibat semakin 

banyak. Besarnya angka marjin pemasaran dapat menyebabkan bagian harga yang 

diterima oleh peternak produsen semakin kecil dibandingkan dengan harga yang 

dibayarkan konsumen langsung peternak, sehingga saluran pemasaran yang terjadi 

atau semakin panjang dapat dikatakan tidak efisien (Istiyanti, 2010). Jadi analisis 

terhadap margin pemasaran dapat memberikan penilaian atas kemampuan 

perusahaan dalam proses pengelolaan aktivitas pemasaran produk yang dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan Yudianto (2017) dijelaskan bahwa  margin 

merupakan perbedaan harga atau selisih harga yang dibayar konsumen akhir 

dengan harga yang diterima oleh peternak. Dalam hal ini margin pemasaran 

pedagang pengumpul adalah perbedaan harga yang dibayarkan kepada peternak 

dengan harga jual kepada pedagang pengecer, dan konsumen dalam saluran 

pemasaran dengan komoditi yang sama. Indonesia menjadi salah satu dari sekian 

banyak Negara agrasis di dunia, dimana salah satu subsector pertanian yaitu 
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peternakan cukup berkembang pesat. Salah satu peternakan di Indonesia adalah 

peternakan sapi perah. Sapi perah merupakan penghasil susu yang cukup dominan 

dibandingkan dengan ternak perah lainnya di Indonesia. Sampai saat ini banyak 

masyarakat Indonesia yang mengenali sapi perah merupakan ternak penghasil susu 

(M. M, 2011) 

Pengembangan usaha peternakan sapi perah yang saat ini masih 

memberikan gambaran potensi usaha yang cukup besar, karena adanya permintaan 

susu yang semakin besar dari tahun ke tahun. Namun meningkatnya permintaan 

susu tersebut tidak didukung oleh kemampuan produksi susu dalam negeri untuk 

memenuhi kebutuhan susu. Susu merupakan kombinasi oleh bakteri yang biasanya 

berasal dari sapi, udara,   dan lingkungan yang dikelola oleh manusia dengan 

menggunakan berbagai peralatan modern atau tradisional (Sumoprastowo, 2010). 

Agar nantinya Indonesia mampu menciptakan swasembada susu nasional, maka 

perlu dilakukan pembangunan sub sektor peternakan sapi perah terutama di daerah 

yang mempunyai potensi pengembangan usaha sapi perah, tujuan pengembangan 

usaha sapi perah ini di samping sebagai upaya meningkatkan produksi susu, juga 

dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat peternak sapi perah 

itu sendiri.   

Analisis margin pemasaran menunjukkan selisih harga dari dua tingkat 

rantai pemasaran. Margin pemasaran dapat didefinisikan sebagai selisih harga 

antara yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen. Panjang 

pendeknya sebuah saluran pemasaran dapat mempengaruhi marginnya, semakin 
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panjang saluran pemasaran maka semakin besar pula margin pemasarannya, sebab 

lembaga pemasaran yang terlibat semakin banyak. Besarnya angka marjin 

pemasaran dapat menyebabkan bagian harga yang diterima oleh peternak produsen 

semakin kecil dibandingkan dengan harga yang dibayarkan konsumen langsung 

peternak, sehingga saluran pemasaran yang terjadi atau semakin panjang dapat 

dikatakan tidak efisien (Istiyanti, 2010) 

Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kecamatan 

yang memiliki potensi yang tinggi dalam proses produksi susu di Kabupaten 

Pasuruan.  Aktivitas masyarakat di Kecamatan Puspo dalam produksi susu dapat 

diketahui bahwa dalam setiap harinya mampu menghasilkan minimal 12 liter dan 

maksimal 25 liter untuk setiap peternak dan jumlah secara keseluruhan jumlah 

peternak yaitu mencapai 984 orang. Produksi susu yang dihasilkan selama ini 

peternak hanya melakukan aktivitas produksi dan hasil susu yang diperolah 

langsung diambil oleh pengepul dan selanjutnya akan ditampung di KUD. 

Selanjutnya proses selanjutnya KUD melakukan kerjasama dengan Nestle untuk 

melakukan proses selanjutnya dari susu yang dihasikan oleh peternak. 

Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu: Analisis Margin 

Pemasaran Susu Sapi di Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. 
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1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana saluran pemasaran susu sapi di Kecamatan Puspo Kabupaten 

Pasuruan? 

2. Berapa biaya, keuntungan, dan margin pemasaran susu sapi di Kecamatan 

Puspo Kabupaten Pasuruan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka tujuan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui saluran pemasaran susu sapi di Kecamatan Puspo Kabupaten 

Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui jumlah biaya, keuntungan, dan margin pemasaran susu sapi 

di Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya 

mengembangkan potensi peternakan susu sapi yang dihasilkan dalam mendukung 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Bagi  peternak 
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a. Sebagai bahan pertimbangan dan saran serta pemikiran yang bermanfaat bagi 

peternak dalam peningkatan pendapatan. 

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan margin pemasaran. 

3. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan melengkapi referensi kerja ilmiah 

yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya. 

1.5  Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Susu sapi 

Susu yang diperoleh atau dihasilkan oleh suatu usaha peternakan sapi perah, 

dengan pengukuran liter. 

2. Biaya adalah aliran dana atau sumber daya yang dihitung  dalam satuan moneter 

yang dikeluarkan guna memenuhi pengeluaran atas usaha yang dijalankan. 

3. Margin pemasaran adalah rasio antara nilai tambah yang diperoleh pelaku 

pemasaran tertentu dan harga yang dibayarkan oleh konsumen. 

4. Harga 

Nilai ekonomis dari produk susu sapi setelah proses produksi dilakukan 

dengan pengukuran menggunakan Rupiah/ liter. 

5. Keuntungan 

Sejumlah hasil yang diperoleh peternak dari hasil aktivitas pengelolaan usaha 

produksi susu yang diukur dengan satuan Rupiah/ 10 hari. 
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