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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Kerangka Pemikiran 

Bidang usaha peternakan saat ini sudah mengalami kemajuan pesat. 

Kemajuan ini terlihat dari konsumsi masyarakat akan kebutuhan daging 

meningkat, sehingga menyebabkan pertambahan jumlah peternak yang tersebar di 

wilayah Indonesia baik di pedesaan maupun di perkotaan. Prospek usaha dibidang 

peternakan akan terus mengalami kemajuan seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk dan sudah mengertinya mereka tentang pentingnya protein hewani yang 

dibutuhkan manusia. Pemenuhan kebutuhan daging untuk manusia dimulai dari 

proses produksi, kemudian produk tersebut didistribusikan kepada konsumen 

melalui jalur pemasaran. 

Pemasaran adalah suatu proses sosial di mana baik individu maupun 

kelompok yang terlibat dalam proses tersebut memperoleh produk atau jasa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk atau jasa yang bernilai dengan pihak lain.  

            Konsep paling pokok yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan 

manusia. Dengan adanya perkembangan jaman, kebutuhan berkembang menjadi 

suatu keinginan mengkonsumsi suatu produk dengan ciri khas tertentu.  

Munculnya keinginan akan menciptakan permintaan spesifik terhadap suatu jenis 

produk.  Seseorang dalam menentukan keputusan pembelian akan 
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mempertimbangkan nilai dan kepuasan yang akan didapat dari mengkonsumsi 

suatu produk.  Apabila konsumen yakin akan nilai dan kepuasan yang akan 

didapat, maka konsumen akan melalukan pertukaran dan transaksi juall beli 

barang dan jasa.  Hal inilah yang mendasari terjadinya pasar. Bauran 

pemasaran adalah empat komponen dalam pemasaran yang terdiri dari 4P yaitu 

Produk (Product), Harga (Price), Tempat (Place) dan Promosi (Promotion). 

Marjin pemasaran merupakan selisih dari pedagang besar dan pengecer. 

3.2.  Waktu Pelaksanaan  

Praktek kerja lapangan (PKL) dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 

2015 sampai 28 Maret 2015. Tempat praktek kerja lapangan berlokasi di kandang 

Yono CV. Berkah Putra Chicken Di Bojong Gede Bogor . 

 

3.3.   Metode Praktek Kerja Lapangan 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) ini adalah metode partisipatif, yaitu melakukan kegiatan langsung di 

peternakan. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang 

diperoleh dari wawancara langsung dengan karyawan, staf perusahaan dan 

pimpinan perusahaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya. Data Sekunder diperoleh dari catatan perusahaan. Data yang 

diperoleh kemudian diolah, dianalisis, secara deskriptif dan dibandingkan dengan 

pustaka, kemudian disusun menjadi sebuah laporan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL). 
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3.4. Metode pengambilan data 

Pengambilan data dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, 

dengan panduan kuesioner (Lampiran 1.). Metode ini merupakan pengambilan 

data dengan cara melakukan pengamatan kegiatan dan tanya jawab secara 

langsung kepada pembimbing lapangan atau  peternak dan pihak-pihak yang 

dianggap perlu untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih jelas 

mengenai manajemen pemeliharaan. Data yang diambil berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer yaitu data yang dihimpun dari sumber penelitian. Data 

ini diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung pada kandang yono yang 

memiliki populasi 5200 ekor ayam broiler serta melakukan wawancara kepada 

pegawai/karyawan, pembimbing lapangan, manajer farm serta pihak-pihak terkait. 

Data sekunder yaitu data diambil dari instansi pendukung seperti monografi. 

 

3.5.  Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif yaitu 

penggambaran mengenai: teknis pengelolaan, lembaga yang terlibat, pola 

distribusi yang digunakan dan marjin pemasaran kemudian dibandingkan dengan  

literatur, dengan tujuan diperoleh suatu kesimpulan mengenai pola distribusi. 

- Rumus margin pemasaran: 

  M = Pr – Pf .......................................... (1) 

Keterangan : 

M = Margin Pemasaran 

Pr = Harga Pemasaran 

Pf = Harga Pemasaran 
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3.6.  Batasan Pengertian  

Batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam kegiatan Praktek 

Kerja Lapangan ini adalah: 

1. Ayam pedaging baik jantan maupun betina umumnya dijual pada umur 

dibawah 6 minggu atau 45 hari dengan bobot badan tertentu. 

2. Saluran distribusi adalah serangkaian pola yang saling tergantung dan terlibat 

dalam proses untuk  pola yang menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk 

dikonsumsi. 

3. Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli barang-barang 

dagangan dan menjualnya lagi kepada para pengecer serta pedagang lain secara 

komersil. 

4. Pengecer adalah pedagang yang kegiatannya melakukan penjualan secara 

langsung kepada konsumen akhir, jadi pedagang eceran meliputi semua 

kegiatan pemasaran yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk menjual 

kepada konsumen akhir. 

5. Konsumen adalah orang yang memakai produk yang dibuat oleh produsen. 

6. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau 

jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsinya. 

7. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. 
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8. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan selama proses pemasaran 

berlangsung mulai produk lepas dari tangan produsen hingga diterima 

konsumen akhir (Rp/Kg). 

9. Marjin pemasaran adalah perbedaan harga yang diterima oleh petani dengan 

harga yang dibayarkan oleh konsumen (Rp/Kg). 

10. Biaya mortalitas adalah biaya risiko yang dikeluarkan untuk mengantisipasi 

kematian ayam pedaging di dalam keranjang saat panen (Rp/Periode). 

11. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang bertujuan menekan ayam yang mudah 

mati dan penyusutan bobotnya dengan bekerja malam hari atau merupakan 

biaya lembur (Rp/Kg). 

12. Biaya transportasi adalah biaya untuk perpindahan produk dari sisi produksi 

ke sisi penjualan atau konsumen akhir dengan waktu yang cepat dan tepat 

(Rp/Kg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


