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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui efisiensi usaha telur 

asin di Kota Mataram, (2) Untuk mengetahui efisensi saluran pemasaran pada 

agroindustri telur asin di Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unit usaha 

agroindustri telur asin di Kota Mataram. Penentuan responden dilakukan  dengan 

menggunakan metode sensus yaitu sebanyak 14 unit usaha yang terdiri atas 2 

pegusaha di Kecamatan Ampenan, 1 pengusaha di Kecamatan Sekarbela, 3 

pengusaha di Kecamatan Mataram, dan 8 pengusaha di Kecamatan Sandubaya. 

Pendapatan  usaha dianalisis dengan analisis pendapatan dan tenaga kerja , sedangkan 

efisiensi usaha  dianilisis dengan pendekatan Revenue Cost Ratio (R/C Ratio). Hasil 

penelitian menunjukan : (1) Saluran pemsaran sudah efisien  karena share produsen 

yang di dapatkan lebih dari 60% (2) Usaha telur asin sudah dapat dikatakan efisien 

karena nilai efiensi yang diperoleh sebesar 1,3 . 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this study are (1) to determine the efficiency of the salted 

egg business in the city of Mataram, (2) to determine the efficiency of the marketing 

channel in the salted egg agroindustry in the city of Mataram. The method used in 

this study is descriptive method. The unit of analysis in this study is the salted egg 

agroindustry business unit in the city of Mataram. Determination of respondents was 

carried out using the census method, namely as many as 14 business units consisting 

of 2 entrepreneurs in Ampenan District, 1 entrepreneur in Sekarbela District, 3 

entrepreneurs in Mataram District, and 8 entrepreneurs in Sandubaya District. 

Business income is analyzed by analysis of income and labor, while business 

efficiency is analized by the Revenue Cost Ratio (R / C Ratio) approach. The results 

of the study showed: (1) the channel of distribution was efficient because the share of 

producers obtained was more than 60% (2) the business of salted eggs could be said 

to be efficient because the efficiency value obtained was 1.3. 

 

Keywords: Agroindustry, Business Efficiency, Marketing Efficiency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Agroindustri merupakan salah satu sub sistem agribisnis. Agroindustri bisa 

juga digolongkan seperti industri pada umumnya yaitu, agroindustri yang mempunyai 

tenaga 100 orang atau lebih dikategorikan industri besar, antara 20-29 orang sebagai 

industri sedang, 5-19 orang sebagai industri kecil, dan kurang dari 5 orang sebagai 

industri rumahan (BPS, 2002). 

Agroindustri termasuk dalam UMKM mengolah hasil pertanian dengan tujuan 

meningkatkan nilai tambah, segi bentuk, rasa, aroma, maupun daya saing. Adanya 

nilai tambah tersebut memberikan peluang bagi peningkatan nilai jual, sehingga 

mampu meningkatkan pendapatan pengusaha. Berdasarkan peran tersebut, maka 

usaha agroindustri patut mendapat perhatian dari semua pihak (Sagra, 2009). 

Dari berbagai usaha agroindustri yang berkembang di Kota Mataram, salah 

satu diantaranya adalah usaha agroindustri telur asin yang mengolah telur itik menjadi 

telur asin. Pengolahan ini dilakukan mengingat telur merupakan salah satu dari 

produk pertanian yang memiliki sifat, pertama mudah rusak, kedua volume banyak 

sedangkan nilainya sedikit, ketiga musiman. Pada dasarnya semua jenis telur bisa 

diasinkan, namun nilai gizi yang dikandung telur itik menjadikannya sebagai pilihan 

pertama dan utama bagi konsumen sehingga pengusaha telur asin memilih telur itik 

sebagai bahan baku. Pengolahan telur ini banyak diusahakan karena, pertama 

teknologi pengolahannya sederhana, kedua hasilnya banyak disukai masyarakat 

(Anonim, 2002).  

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang timbul adalah 

bagaimanakah cara produsen dalam menentukan saluran pemasaran yang tepat 

sehingga mengetahui efisiensi pemasaran dari usaha telur asin. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Efisiensi 

Usaha dan Pemasaran pada Agroindustri Telur Asin di Kota Mataram”. 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat diambil permasalahan yang 

perlu ditemukan jawabannya yaitu (1)Bagaimana efisiensi usaha agroindustri telur 

asin di Kota Mataram dan (2) bagaimana efisiensi pemasaran telur asin pada berbagai 

saluran pemasaran. Adapun tujuan (1)untuk mengetahui efisiensi usaha  agroindustri 

telur asin di Kota Mataram dan (2) untuk mengetahui efisiensi pemasaran telur asin di 

berbagai saluran   pemasaran.  

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah unit usaha agroindustri telur asin di Kota Mataram. 

Penentuan responden dilakukan  dengan menggunakan metode sensus yaitu sebanyak 

14 responden usaha yang terdiri atas  2 responden di Kecamatan Ampenan, 1 

responden di Kecamatan Sekarbela, 3 responden di Kecamatan Mataram, dan 8 

responden di Kecamatan Sandubaya. Pendapatan  usaha dianalisis dengan analisis 

pendapatan dan tenaga kerja, sedangkan efisiensi menggunakan metode pendekatan 

Revenue cost Ratio (R/C Ratio). 



Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu (1)Biaya produksi 

yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan unruk barang dan jasa yang digunakan dalam 

proses produksi agroindustri telur asin untuk memperoleh pendapatan biaya yang 

dihitung dalam usaha agroindustri telur asin meliputi biaya tetap dan biaya variable, 

dinyatakan dalam satuan rupiah. (2) Produk adalah jumlah fisik yang dihasilkan 

dalam satu kali proses produksi dengan satuan butir (butir/proses produksi). (3)Harga 

jual produk adalah harga jual telur asin pada tingkat produsen yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah perbutir (Rp/butir)(4)Pendapatan (revenue) dalam penelitian ini adalah 

nilai total yang diperoleh dalam usaha agroindustri telur asin dalam satu kali proses 

produksi (Rp/proses produksi)(5)Upah tenaga kerja yaitu balas jasa yang diberikan 

kepada tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi, baik tenaga kerja dalam 

keluarga dan tenaga kerja luar keluarga, dinyatakan (Rp/HKO).(6)Nilai penyusutan 

diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai pembelian dikurangi dengan taksiran 

nilai sisa dibagi dengan jangka umur ekonomisnya, dinyatakan dalam satuan 

rupiah(7)Saluran distribusi yaitu saluran yang digunakan untuk memasarkan telur 

asin ke konsumen akhir yang meliputi lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

pemasaran telur asin.(8)Share pengolah yaitu persentase bagian harga yang diterima 

pengolah sebagai imbalan atas kegiatan usahanya, Margin pemasaran yaitu perbedaan 

harga yang diterima produsen dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir 

dinyatakan dalam rupiah.(9)Distribusi keuntungan yaitu persentase pembagian antara 

nilai margin terendah dengan nilai margin tertinggi pada masing-masing saluran 

pemasaran  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Gambaran umum Karakteristik responden telur asin dalam penelitian ini 

meliputi umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan pengalaman 

usaha. 

 

Umur Responden 

Umur atau usia seseorang merupakan faktor yang cukup menentukan 

keberhasilannya dalam menjalankan suatu usaha, karena umur seseorang akan 

mempengaruhi sikap, keterampilan, cara berfikir dan kemampuan fisik dalam 

bekerja, serta keinginan menerapkan ide-ide baru dalam mengelola usahanya. 

Golongan umur produktif berkisar antara 15-64 tahun, karena pada usia 

tersebut seseorang memiliki kemampuan bekerja yang tinggi baik dari segi fisik 

maupun mental dalam melakukan usaha. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengelolaan usaha agroindustri telur asin dilakukan oleh pengusaha dan 

pedagang dengan kisaran umur antara 15-64 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 4.3 berikut ini. 

 

 

 



Tabel 4.3 Umur Responden Pengusaha Agroindustri Telur Asin di Kota Mataram  

No. Kisaran 

Umur (tahun) 

Pengusaha 

Orang Persentase 

1 1-50 9 64,29 

2 51-65 5 35,71 

Jumlah 14 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa umur responden pengusaha agroindustri 

telur asin ter, dan umur responden pebagi menjadi 2 bagian yaitu kisaran umur 1-50 

tahun sebanyak 9 orang dan kisaran usia 51-65 tahun  sebanyak 5 orang pengusaha 

telur asin, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden telur asin masih dalam usia 

produktif. Artinya baik secara fisik maupun mental, responden siap untuk 

menghasilkan barang dan jasa. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa umur responden pengusaha berada pada 

kisaran umur 1-50 tahun sebanyak 9 orang (64,29%) dan umur 51-65 sebanyak 5 

orang (35,71%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden tersebut 

termasuk dalam kelompok usia produktif atau kelompok usia kerja. 

 

Tingkat Pendidikan  

 Tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi 

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka wawasan serta pola pikirnya akan bertambah luas sehingga mereka 

akan semakin rasional dalam memilih alternatif dalam suatu kegiatan. Tingkat 

pendidikan pengusaha dan pedagang agroindustri telur asin di Kota Mataram dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini. : 

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Pengusaha dan Pedagang Agroindustri Telur Asin di 

Kota Mataram Tahun 2017 

No.  Tingkat Pendidikan  Pengusaha 

Orang Persentase 

1 SD 1 7,14 

2 SMP 3 21,43 

3 SMA 9 64,29 

4 Perguruan Tinggi 1 7,14 

Jumlah 14 100 

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan pengusaha telur asin 

terbanyak yaitu tamat Sekolah Menengah Atas yaitu 9 Orang (64,29%),  dan yang 

terendah tamatan sekolah dasar  dan tamatan perguruan tinggi masing-masing 

sebanyak 1 orang (7,14%).Tingkat pendidikan ini juga mempengaruhi seseorang 

dalam pengambilan keputusan dalam usahatani. Pengambilan keputusan sangat 

mempengaruhi pendapatan dan keuntungan yang diperoleh. Semakin cepat 

pengambilan keputusan semakin besar pendapatan atau keuntungan yang akan 

diperoleh. 

 



Jumlah Tanggungan Keluarga  

Jumlah anggota keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keluarga 

yang tinggal dalam satu rumah dan makan dalam satu dapur.  Jumlah anggota 

keluarga akan mempengaruhi biaya hidup yang dikeluarkan, semakin banyak jumlah 

anggota keluarga semakin besar pula jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan 

hidup keluarga tersebut, namun banyaknya anggota keluarga merupakan aset penting 

dalam kegiatan usaha agorindustri telur asin. Jumlah tanggungan untuk pengusaha 

telur asin di Kota Mataram Tahun 2017.  

Tabel 4.5 Jumlah tanggungan unuk pengusaha telur asin di Kota Mataram 

No Jumlah Tanggungan 

(Orang ) 

Pengusaha Pedagang 

(Orang) (%) (Orang) (%) 

1 1-2 7 50 7 70 

2 3-4 7 50 3 30 

Jumlah 14 100 10 100 

 

Semakin besar tanggungan keluarga maka beban keluargapu akan semakin 

besar. Besarnya tanggungan keluarga dalam rumah tangga akan berpengaruh pada 

pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah keluarga dari hasil usahanya. Semakin besar 

jumlah tanggungan keluarga maka semakin besar pula pengalokasian biaya yang 

diambil dari pendapatan usaha. 

Pada tabel 4.5 dapat diketahui jumlah tanggungan keluarga responden 

pengusaha telur asin yang kisaran 1-2 orang sebanyak 7 orang atau 50%, termasuk 

keluarga menengah , responden pengusaha telur asin dengan kisaran 3-4 sebanyak 7 

atau 50%, termasuk keluarga menengah. Sedangkan tanggungan keluarga responden 

pedagang telur asin kisaran 1-2 orang sebanyak 7 atau 70% termasuk Keluarga kecil 

,dan jumlah tanggungan keluarga responden pedagang telur asin kisaran 3-4 orang 

sebanyak 3 orang atau 30% jumlah tergolong keluarga besar. 

 

Analisis Biaya Agroindustri Telur Asin 

Biaya dalam penelitian ini adalah seluruh biaya yang dikelurakan untuk 

proses pembuatan telur asin. Jenis biaya produksi yang dikeluarkan dalam produksi 

telur asin dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu biaya variable dan biaya tetap. 

Rata-rata biaya dalam proses produksi per proses produksi agroindustry telur asin di 

Kota Mataram dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.6 Rata-rata Produksi Telur Asin di Kota Mataram Per Proses Produksi Tahun 

2017 

No  Uraian Satuan Juml

ah 

Harga Per 

Satun (Rp) 

Nilai (Rp) Nilai 

permingg

u (x4) 

1 Biaya Variabel 

A. Biaya Bahan 

Baku 

a. Telur  

B. Biaya Bahan 

penolong 

a. Abu 

b. Garam 

c. Tali rapia 

d. Keranjang 

C. Biaya Tenaga 

Kerja  

D. Biaya 

Pemasaran) 

(Transportasi 

 

 

 

Butir  

 

 

Kg 

Kg 

 

 

HKO 

 

 

 

710 

 

 

1 

1,9 

1 

29 

 

O,9 

 

 

 

 

1.914 

 

 

9.500 

1.162 

11.44 

3.214 

 

7.142 

 

 

 

1.358.940 

 

 

9500 

2.207,8 

11.464 

93.206 

 

 

 

12.142 

 

 

 

5.357.604 

 

38.000 

8.831,2 

45.856 

372.824 

 

374.249 

 

48.568 

2 Total Biaya Variabel    1.551.019 6.204.076 

3 Biaya Tetap 

A. Biaya 

Penyusutan 

Peralaatan 

    

213,5 

 

854 

 

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh 

pengusaha telur asin adalah biaya untuk pembelian bahan baku berupa telur , dan 

rata-rata bahan baku telur yang digunakan perhari oleh pengusaha telur asin adalah 

710 butir, dengan harga satuan perbutir adalah 1.914 perbutir dan rata-rata total nilai 

telur dengan harga Rp 1.358.940  per hari. Kebutuhan bahan baku diperoleh dengan 

membeli dari para peternak yang langsung mendatangi para pengusaha telur asin dan 

ada juga yang mendatangi para peternak itik yang ada di daerah tersebut. 

Bahan penolong abu yang digunakan dalam pembuatan telur asin didapatkan 

dari para pembuat batu bata. Untuk mendapatkan bahan tersebut pengusaha telur asin 

mendapatkannya dengan cara memesan bahan tersebut ke pengusaha batu bata 

tersebut, dan bahan tersebut di antarkan langsung ke pengusaha telur asin tersebut 

dengan harga yang cukup murah rata-rata abu yang digunakan perhari dalam 

pembuatan telur asin adalah sebanyak 1 karung dengan harga perkarungnya yaitu 

sebesar Rp 9.500 dengan nilai rata-rata sebesar Rp 9.500. 

Untuk pembelian garam pengusaha telur asin membeli langsung ke pasar yang 

ada di sekitar wilayah tersebut dengan harga yang cukup murah yaitu pasar dengan 

harga perkilonya Rp 1.162, tetapi para pengusaha telur asin menggunakan garam 

dalam proses pembuatan telur asin yaitu rata-rata penggunaan garam adalah sebanyak 



1,9 kg dengan rata-rata biaya yaitu sebesar Rp. 2.207, dan rata-rata tali rapia yang 

digunakan sebesar 1 kg dengan nilai rata-rata harga sebesar Rp. 11.464, dan bahan 

penolong keranjang di peroleh dari pengerajin bambu yang ada di daerah tersebut, 

rata-rata keranjang yang digunakan sebanyak 29 keranjang dengan rata-rata harga 

sebesar Rp3.214/keranjang, dengan nilai rata-rata sebesar Rp.93.206. Rata-rata biaya 

pemasaran sebesar Rp. 12.142 yaitu biaya transportasi. Jadi total biaya variable 

sebesar Rp. 1.551.019 yang terdiri dari biaya bahan baku yang berupa telur dan biaya 

bahan penolong yang berupa abu, garam, keranjang dan tali rapia. 

Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pengusaha telur asin hanya tenaga 

kerja. Tenaga kerja dalam pembuatan telur asin hanya diperlukan dua orang untuk 

melakukan dua tahapan kegiatan, yaitu pencucian dan pengasinan, dan tenaga kerja 

yang digunakan adalah tenaga kerja luar keluarga. Adapun rata-rata jumlah HKO 

dalam pembuatan telur asin adalah sebesar 13,1 HKO, dengan upah rata-rata perhari 

sebesar Rp. 7.142 perhari. 

Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha pada awal berdiri 

usahanya. Biaya tetap dalam penelitian ini hanya terdiri dari biaya penyusutan alat. 

Jenis-jenis alat yang digunakan oleh responden dalam kegiatan proses produksi telur 

asin. Tinggi rendahnya biaya penyusutan alat dipengaruhi oleh jumlah alat yang 

digunakan, harga dan lama pemakaian alat tersebut. Rata-rata biaya penyusutan alat 

pembuatan telur asin adalah sebesar Rp 213,5. Jumlah biaya penyusutan ditentukan 

oleh jumlah unit alat yang digunakan, harga alat tersebut dan lama pemakaian (umur 

ekonomi). 

 

Pendapatan dan Efisiensi Usaha Agroindustri Telur Asin 

Pendapatan yang diperoleh pengusaha telur asin merupakan selisih antara 

penerimaan dengan total biaya produksi dan untuk mengetahui efisiensi usaha 

agroindustry telur asin digunakan analisis Revenue Cost Ratio (R/C), rasio, yaitu 

perbandingan antara nilai output dengan nilai input yang digunakan selama proses 

produksi berlangsung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Total Rata-rata Produksi, Pendapatan dan Efisiensi Usaha Agroindustri 

Telur Asin di Kota Mataram Per Bulan Tahun 2017 

No Uraian Per 

produksi  

Total Per Bulan 

1 Produksi telur asin (butir) 710 11.360 

2 Harga (Rp/butir) 2564 2.564 

3 Nilai Produksi (Rp) 1.551.019 24.816.304 

4 Biaya produksi (Rp) 1.485.213 23.763.416 

5 Keuntungan (Rp) 381.000 6.096.012 

6 R/C ratio  1,04 1,04 

  

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah produksi telur asin per bulan 

di Kota Mataram berjumlah 11.360 butir, karena dalam satu bulan pengusaha 

memproduksi telur asin sebanyak 16 kali dalam sebulan, dan harga telur asin di 

tentukan oleh produsen jika harga bahan baku naik maka harga jual telur asin juga 



naik, maka seluruh pengusaha memasarkan produksinya dengan rata-rata jual yang 

ditetapkan oleh responden pengusaha telur asin adalah sebsar Rp 2.564 per butir. 

Dengan demikian responden pengusaha telur asin memperoleh nilai produksi sebesar 

Rp. 24.816.304- per bulan dan total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 

23.763.416,5. 

Pendapatan merupakan unsur penting yang menjadi tujuan suatu usaha. 

Besarnya pendapatan ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan, 

jumlah produksi dan nilai produksi. Pendapatan dalam penelitian ini diperoleh dari 

selisih nilai produksi dikurangi total biaya produksi yang dikeluarkan. Besarnya 

keuntungan pengusaha telur asin di Kota Mataram dapat di lihat dari Tabel 4.8. 

berdasarkan tabel tersebut rata-rata pendapatan yang diperoleh responden per bulan 

adalah sebesar Rp. 6.096.012 per bulan (710 butir X Rp/butir X 16 kali) 

Kemudian nilai R/C yang diporoleh responden pengusaha telur asin di Kota 

Mataram sebesar 1,04 berarti bahwa agroindustry telur asin di Kota Mataram telah 

dijalankan secara efisien karena nilai R/C lebih dari satu R/C rasio. Hal ini 

menunjukkan pendapatan kotor diterima lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan 

untuk usaha telur asin. Nilai R/C rasio 1,04 berarti bahwa setiap Rp100 biaya yang 

dikeluarkan dalam suatu kegiatan usaha memberikan penerimaan sebesar Rp 104. 

Semakin besar R/C rasio maka akan semakin besar pula penerimaan yang akan 

diperoleh pengusaha. Oleh karena itu usaha teluar asin merupakan usaha yang baik 

untuk dilanjutkan. 

  

Analisis Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan oleh petani untuk 

menyampaikan komoditinya hingga sampai ke tangan konsumen akhir dengan 

melibatkan pedagang perantara (Swastha, 1999). 

Dapat digambarkan bahwa pemasaran usaha telur asin hingga sampai ke 

tangan konsumen di Kota Mataram melalui 2 alternatif saluran pemasaran untuk telur 

asin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 yaitu dari kepengecer 

kekonsumen akhir dan dari produsen kekonsumen akhir. 

 

 

 

     V=3248 

 

 

Gambar 4.2 Saluran pemasaran telur asin di kota Mataram 2017 

 

Dari gambar 4.2 Berdasarkan penelitian seluruh pengusaha menjual sebagian 

telur asin ke pengecer dan sebagian menjual langsung kepada konsumen. Berdasarkan 

penelitian responden menjual sebagian telur asin ke pengecer sebanyak 6650 butir per 

produksi dan sebnayak 3248 butir ke konsumen langsung. Produsen menjual ke 

konsumen mendapat harga yang lebih tinggi yaitu Rp 2.600 per butir di konsumen 

akhir dibandingkan dengan harga Rp. 2.500 per butir di pengecer. Jadi keuntungan 

yang di peroleh produsen lebih besar menjual langsung ke konsumen dibandingkan 

Produsen Pengecer  Konsumen 

Akhir V =6650 



menjualnya kepada pedagang pengecer. Pemasaran telur asin dilakukan melalui dua 

saluran yaitu dari produsen ke pengecer ke konsumen akhir, dari produsen ke 

konsumen akhir. Karena telur mudah pecah dan proses pengasinannya lebih lama dan 

menyebabkan pengasinan menjadi tidak bagus pemasarannya dilakukan di sekitar 

Mataram  dan sistem pembayarannya untuk  pengecer dilakukan dengan cara 

pembayarannya dilakukan  jika telur sudah habis terjual. 

 

Margin dan Analisis Efisiensi Pemasaran Agroindustri Telur Asin 

Efisiensi pemasaran merupakan tolak ukur atas produktifitas proses 

pemasaran dengan membandingkan sumber daya yang digunakan terhadap kebesaran 

yang dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran (Hastuti dan Rabim, 2007). 

Efisiensi pemasaran adalah kemampuan jasa pemasaran untuk dapat 

menyampaikan suatu produk dari produsen ke konsumen secara adil dengan memberi 

kepuasan pada semua pihak yang terlibat untuk semua produk yang sama. Kriteria 

efisiensi yang digunakan pada pemasaran telur asin di Kota Mataram yaitu margin 

pemasaran dan share produsen. 

Saluran pemasaran dikatakan efisien jika usaha yang diterima produsen 

>60%. Efisiensi pemasaran agroindustry telur asin di Kota Mataram dapat dilihat 

pada tabel berikut ini 

Tabel 4.9 Margin Pemasaran dan Share Harga Produksi Telur Asin Pada I dan II di 

Kota Mataram Tahun 2017 

No Lembaga Produsen SPI (Rp/butir) SP II (Rp/butir) 

1 Produsen  

Harga Jual  

(2500-2700) 

 

2.500 

 

2.600 

2 Pedagang pengecer 

a. Harga beli 

b. Harga jual 

c. Biaya pemesaran 

d. Keuntungan 

e. Margin pemasaran 

  

2600 

3000 

17 

383 

383 

3 Konsumen akhir  

Harga beli 

 

2500 

 

3000 

4 Total Margin Pemasaran 

Total biaya 

Share Produsen 

 

 

100 

383 

17 

86 

 

Dapat dilihat pada Tabel 4.9 saluran pemasaran I dan II sudah di katakan 

efisien karena saluran pemasaran I produsen menjual produksi telur asinnya ke 

konsumen akhir dengan harga jual sebesar Rp 2.500 per butir sehingga share 

produsen lebih dari 86%. Saluran pemasaran I memperoleh share produsen sebesar 

100%. Hal ini berarti saluran pemasaran I dalam memasarkan telur asin langsung ke 

konsumen akhir tanpa melalui perantara dan pengusaha telur asin memperoleh 



keuntungan yang lebih besar di bandingkan dengan memasarkannya melalui 

pedagang pengecer. 

Pada saluran pemasaran II produsen menjual produksinya ke pedagang 

pengecer dengan harga jual sebesar Rp 2.600 per butir dan pedagang pengecer 

menjual telur asin ke konsumen akhir dengan harga jual sebesar Rp 3000 per butir 

dengan biaya pemasaran sebesar Rp. 17/butir, dan pedagang pengecer memperoleh 

keuntungan sebeser Rp 383/butir, dan pendapatan perbulan memperoleh pendapatan 

sebesar Rp 1.219.680 per bulan (308 butir X Rp346/butir X 8 kali) pedagang 

pengecer memperoleh margin pemasaran sebesar Rp 383 per butir, dan share 

produsen 86%. Kelebihan dari saluran pemasaran II adalah memiliki lebih banyak 

konsumen karena jumlah kosumennya lebih banyak tetapi keuntungan pengusahanya 

lebih sedikit karena produsen menjual menggunakan system titip yaitu dihitung dari 

jumlah telur asin yang laku. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: (1)Saluran pemasaran I dan II sudah di katakan efisien 

karena share produsen yang diperoleh lebih dari 60%.(2) Nilai efisiensi yang 

diporoleh responden pengusaha telur asin di Kota Mataram sebesar 1,3 berarti bahwa 

agroindustri telur asin di Kota Mataram telah dijalankan secara efisien karena nilai 

R/C lebih dari satu R/C rasio. Hal ini menunjukkan pendapatan kotor diterima lebih 

besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk usaha telur asin. Nilai R/C rasio 1,3 

berarti bahwa setiap Rp. 100 biaya yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan usaha 

memberikan penerimaan sebesar Rp 130. Semakin besar R/C rasio maka akan 

semakin besar pula penerimaan yang akan diperoleh pengusaha. Oleh karena itu 

usaha teluar asin merupakan usaha yang baik  untuk dikembangkan.  

Saran  
Berdasarkan uraian pembahasan dan melihat permasalahan yang ada maka 

peneliti menyarankan (1)Agroindustri dengan  pendapatan tertinggi diharapkan dapat 

meningkatkan upah yang diberikan kepada tenaga kerjanya.. (2)Untuk meningkatkan 

pemasaran produk telur asin, dapat dilakukan pemasaran secara online. (3)Pemerintah 

diharapkan lebih aktif dalam mendukung perkembangan agroindustri telur asin di 

kota mataram, terutama terkait dengan bantuan modal dan pengadaan alat-alat 

produksi.  
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