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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Menganalisis besarnya rantai nilai 
dalam pemasaran ayam kampung pada rumah makan dan lesehan ayam taliwang di 
Kecamatan Cakranegara dan Mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam aliran 
pemasaran ayam kampung di Kecamatan Cakranegara. Pendekatan sistem rantai nilai 
menggunakan analisa deskriptif, analisa margin, keuntungan pemasaran, dan analisis nilai 
tambah dengan menggunakan metode hayami. Hasil penelitian menunjukkan ada dua saluran 
pemasaran ayam kampung di Kecamatan Cakranegara, dengan margin pemasaran sebesar  
Rp29.500,-/ekor pada saluran pemasaran I dan II dengan keuntungan pemasaran masing-
masing sebesar Rp21.795,-/ekor pada saluran pemasaran I dan Rp21.237,-/ekor pada saluran 
pemasaran II. Nilai tambah yang terbentuk pada rantai nilai pemasaran ayam kampung terdiri 
dari pelaku usaha rumah makan dan lesehan ayam taliwang di Kecamatan Cakranegara yang 
memperoleh nilai tambah sebesar Rp 18.155,-/ekor (dengan rasio nilai tambah sebesar 
40,80%), untuk pelaku pemasaran ayam kampungnilai tambah yang diperoleh masing-masing 
pada tingkat pedagang pemotong sebesar Rp 3.778,-/ekor (17,57%) dan ditambah dengan 
nilai tambah dari penjualan isi dalam ayam (usus, hati, rempela) yaitu sebesar Rp 335,-/ekor 
(13,41%). Untuk pedagang pengumpul memperoleh nilai tambah sebesar Rp 1.436,-/ekor 
(8,70%) dan pada tingkat peternak nilai tambah yang diperoleh sebesar Rp 5.651,-/ekor 
(36,46%). Nilai tambah tertinggi dari ayam kampung diperoleh pada tingkat rumah makan 
dan lesehan ayam taliwang, hal ini dikarenakan biaya pengolahan yang dikeluarkan rumah 
makan lebih besar dibandingkan lembaga pemasaran lainnya. Kendala-kendala yang dihadapi 
oleh peternak, pedagang pengumpul, dan pedagang pemotong dalam aliran pemasaran ayam 
kampung di Kecamatan Cakranegara yaitu harga yang tak menentu, sistem pembayaran, dan 
permodalan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh rumah makan dan lesehan ayam taliwang 
adalah dalam hal pemasaran (promosi) dan ketersediaan ayam (limited) yang terkadang 
mempengaruhi harga beli ayam dalam aliran pemasaran ayam kampung di Kecamatan 
Cakranegara. 

 
 
 



 
     ABSTRACT 

 
 The purpose of this study are as follows: Analyzing the magnitude of the value chain 
in the marketing of chicken in the chicken house eating and Lesehan taliwang in 
Cakranegara District and knowing the constraints faced by the flow of marketing chicken in 
Cakranegara District. Approach to value chain systems using descriptive analysis, margin 
analysis, marketing advantages, and value-added analysis using Hayami. The results showed 
there were two marketing channels chicken in Cakranegara District, with a marketing 
margin of Rp 29.500,-/tail on marketing channels I and II with the marketing advantages of 
each of Rp 21.795,-/tail on marketing channels I and Rp 21.237,- /tail on marketing channel 
II. Value-added is formed on the marketing value chain consists of actors chicken restaurant 
business and Lesbian chicken taliwang in Cakranegara District which gained added value of  
Rp 18 155,-/tail (with the ratio of added value amounted to 40.80%), for the marketing 
offender local chicken value added obtained respectively at the level of traders cutter  
Rp 3,778,-/tail (17.57%) and plus with the added value of the contents in chicken sales 
(intestine, liver, gizzard) amounting to Rp 335,-/ head (13.41%). For traders gain added 
value of Rp 1,436,-/tail (8.70%) and at farmer level added value of Rp 5,651,-/tail (36.46%). 
The highest added value of chicken obtained at the level of the restaurant and Lesehan 
taliwang chicken, this is because the processing costs incurred restaurant is bigger than any 
other marketing agencies. Constraints faced by farmers, traders, and traders cutting the flow 
of marketing chicken in Cakranegara District is erratic price, payment systems, and capital. 
While the constraints faced by home meal and chicken Lesbian taliwang is in terms of 
marketing (promotion) and the availability of chicken (limited) which sometimes affects the 
purchase price of chicken in the flow of marketing chicken in Cakranegara District. 

PENDAHULUAN 

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dari 

keseluruhan perekonomian nasional di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar 

pendapatan nasional bersumber dari sektor pertanian, dan sebagian besar penduduk yang 

berada di daerah pedesaan bekerja pada sektor pertanian. Akan tetapi, pembangunan 

pertanian sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Dari tahun ke tahun sektor 

pertanian dilaporkan cenderung mengalami peningkatan dari sisi kualitas produksi, namun 

ironisnya peningkatan itu tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani selaku 

produsen (Mubyarto, 1989). 

Peternakan merupakan subsektor pertanian yang memberikan kontribusi  penting 

dalam menunjang kebutuhan protein hewani. Protein hewani yang diperlukan tubuh 

terkandung pada produk hasil ternak berupa daging. Seiring dengan bertambahnya populasi 

penduduk, kebutuhan konsumsi daging pun semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini dapat 



dilihat dari data rata-rata per kapita konsumsi daging (daging sapi dan daging ayam) di 

Indonesia pada tahun 2012-2013 adalah dari 3,49 ton meningkat di tahun berikutnya menjadi 

3,65 ton. (Kementerian Pertanian Indonesia, 2014). 

Untuk dapat memenuhi permintaan ayam kampung terhadap rumah makan dan 

lesehan ayam taliwang, maka dibutuhkan suatu aliran pemasaran yang efektif dan efisien. 

Pemasaran merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh kegiatan usaha, 

begitu pula halnya dengan usaha peternakan ayam buras. Pemasaran ayam buras (ayam lokal) 

melibatkan berbagai macam lembaga pemasaran. Lembaga-lembaga pemasaran tersebut 

saling berhubungan dalam melakukan aktivitas pemasaran ayam buras, sehingga membentuk 

suatu saluran pemasaran. Aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh setiap lembaga pemasaran 

dalam menyalurkan ayam buras dari produsen/peternak hingga ke konsumen akhir (dalam hal 

ini rumah makan dan lesehan ayam taliwang) sehingga akan menciptakan nilai tambah di 

setiap pergerakan lembaga pemasarannya. Untuk itu perlu diketahui besaran atau persentase 

nilai keuntungan yang diperoleh di setiap lembaga pemasaran. 

Kecamatan Cakranegara merupakan salah satu kecamatan di Kota Mataram yang 

menjadi lokasi pusat kegiatan perekonomian masyarakat, salah satunya adalah pusat wisata 

kuliner. Dalam menjalankan usaha rumah makan dan lesehan ayam taliwang, tentunya para 

pelaku usaha membutuhkan pasokan bahan baku yang dapat mencukupi permintaan 

konsumen, maka dari itu ketersediaan pasokan ayam kampung harus dioptimalkan. 

Meningkatnya jumlah permintaan ayam kampung belum tentu dapat meningkatkan 

pendapatan para pelaku pemasaran (peternak, pedagang pengumpul, dan pedagang 

pemotong) karena besarnya pendapatan mereka dipengaruhi banyak faktor. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi pendapatan peternak antara lain ; faktor biaya, faktor rantai nilai 

pemasaran dan kendala yang dihadapi dalam aliran pemasaran ayam kampung. Berdasarkan 

uraian diatas maka muncul beberapa pertanyaan yang harus dijawab adalah (a) Bagaimana 

rantai nilai dalam pemasaran ayam kampung untuk rumah makan dan lesehan ayam taliwang 

di  Kecamatan Cakranegara, (b) Berapa besarnya nilai tambah dari pengolahan ayam 

kampung menjadi ayam taliwang di Kecamatan Cakranegara (c) Apa kendala-kendala yang 

di hadapi dalam aliran pemasaran ayam kampung di Kecamatan Cakranegara. Berkaitan 

dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk : (a) Mengetahui 

rantai nilai dalam pemasaran ayam kampung pada rumah makan dan lesehan ayam taliwang 



di Kecamatan Cakranegara (b) Menganalisis besarnya nilai tambah dari pengolahan ayam 

kampung menjadi ayam taliwang di Kecamatan Cakranegara (c) Mengetahui kendala-kendala 

yang di hadapi dalam aliran pemasaran  ayam kampung di Kecamatan Cakranegara.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Pemilihan daerah 

penelitian ini ditentukan atas pertimbangan bahwa di Kecamatan Cakranegara paling banyak 

terdapat rumah makan dan lesehan ayam taliwang. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan 

masalah yang ada pada waktu sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, 

menganalisis, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan. Sementara itu teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik survei, yaitu wawancara langsung disertai dengan 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (Singarimbun dan Efendi,1983). 

Dengan unit analisisnya adalah adalah mata rantai nilai ayam kampung dilihat dari perspektif 

sistem pemasaran. Pada responden secara “sensus” yaitu dengan melihat semua rumah makan 

dan lesehan di Kecamatan Cakranegara, terdapat 9 sampel rumah makan dan lesehan. 

Sedangkan untuk penentuan sampel para pelaku pemasaran atau kelompok pemasok ayam 

kampung (pedagang pemotong, pedagang pengumpul,dan peternak/produsen) dilakukan 

dengan menelusuri rantai pemasaran yang terlibat dalam pemasaran ayam kampung mulai 

dari rumah makan dan lesehan ayam taliwang  secara“Snowball Sampling”. Yang masing-

masing terdiri dari 6 orang responden pedagang pemotong, 4 orang responden pedagang 

pengumpul, dan 6 orang responden peternak. 

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah semua hal penting yang berkaitan 

dengan rantai nilai pemasaran ayam kampung di Kecamatan Cakranegara. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui sistem rantai nilai pemasaran ayam kampung dilakukan dengan 

menelusuri secara langsung kegiatan atau aliran rantai nilai pemasaran ayam kampung 

kemudian dianalisis secara deskriptif. 

2. Margin Pemasaran  

Untuk mengetahui besarnya margin pemasaran ayam kampung digunakan rumus 

sebagai berikut (Azzaino,1981) 

 



 MP = Pr – Pf 

 MP = ∑ Ci + ∑ πi  

 Keterangan : MP = Margin Pemasaran  

 Pr  = Harga di tingkat konsumen (konsumen rumah makan) 

 Pf    = Harga di tingkat peternak 

  C    = Biaya  

  π     = Keuntungan 

Untuk mengetahui besarnya keuntungan pemasaran yang diperoleh lembaga pemasaran 

digunakan rumus sebagai berikut : 

π  =Hj – (Hb + c) 

Keterangan : π   = Keuntungan  

 Hj  = Harga jual (Penjualan) 

 Hb = Harga Beli (Pembelian) 

 C   = Biaya  

3. Analisisis Nilai Tambah  

Untuk mengetahui besarnya nilai tambah, metode yang digunakan adalah metode 

Hayami. Perhitungan nilai tambah dilakukan pada proses penjualan ayam kampung 

oleh setiap lembaga pemasaran (kelompok pemasok) maupun oleh rumah makan dan 

lesehan ayam taliwang. Menurut Hayami (1990) dalam Sudiyono (2004), ada dua cara 

untuk menghitung nilai tambah yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah 

untuk pemasaran. Prosedur perhitungan nilai tambah menurut metode hayami dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1.  Kerangka Perhitungan Nilai Tambah Produk  
                               Variabel                     Nilai   
I. Output, Input, dan Harga       
1. Output (ekor/hari)   (1)  
2. Bahan baku (ekor/hari)   (2)  
3. Tenaga Kerja (HK/hari)   (3)  
4. Faktor Konversi   (4) = (1) / (2)  
5. Koefisien tenaga kerja    (5) = (3) / (2)  
6. Harga output (Rp/ekor)   (6)   
7. Upah rata-rata tenaga kerja (Rp/HK)   (7)  
II. Pendapatan dan Keuntungan        
8. Harga bahan baku (Rp/ekor)   (8)  
9. Harga input lain (Rp/ekor)   (9)  
10. Nilai output   (10)= (4) x (6)  
11. a. Nilai tambah   (11a)= (10) – (9) − (8)  

b. Rasio nilai tambah (%)  (11b) =(11a/10) x 100%  
12. a. Imbalan tenaga kerja     (12a) = (5) x (7)  
      b. Bagian tenaga kerja (%)    (12b)=(12a/11a)x 100%  
13. a. Keuntungan  (13a) = 11a -12a  
      b. Tingkat keuntungan (%)    (13b)=(13a/11a)x 100%  
III. Balas Jasa Pemilik Faktor Produksi        
14. Marjin    (14) = (10) – (8)  
      a. Pendapatan tenaga kerja (%)    (14a) = (12a/14) x 100%  
      b. Sumbangan input lain (%)    (14b) = (9/14) x 100%  
c. Keuntungan Perusahaan (%)     (14c) = (13a/14) x 100%   
sumber: Sudiyono,2004    

  
4. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemasaran ayam kampung dapat diketahui 

dengan menginventarisir melalui wawancara langsung dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rantai Nilai Pemasaran Ayam Kampung 

 Berdasarkan penelitian terhadap 25 responden (rumah makan, pedagang pemotong, 

pedagang pengumpul, dan peternak) maka dapat digambarkan aliran produk rantai nilai ayam 

kampung dari peternak sampai ke rumah makan dan lesehan ayam taliwang di Kecamatan 

Cakranegara terdiri dari dua rantai nilai, dengan distribusi biaya dan nilai tambah yang 

diciptakan oleh masing-masing lembaga, yaitu: 

I.  
 

 

 

II.  

  

 
 Keterangan : PP  = Pedagang Pengumpul 
     PPMT  = Pedagang Pemotong 
     RM = Rumah Makan 

 Pada rantai nilai pemasaran ayam kampung I dapat dilihat bahwa  distribusi biaya 

dan nilai tambah pada masing-masing lembaga, dimana rata-rata peternak mengeluarkan 

biaya sebesar Rp 9.888,-/ekor pada satu musim sejak usia DOC  

(day old chicken) sampai dengan panen (7,92%) dan memperoleh nilai tambah sebesar Rp 

5.651,-/ekor (36,46%) pada setiap siklus panennya yang rata-rata memproduksi 158 ekor 

ayam kampung. untuk pedagang pemotong (PPMT) yang pada rantai nilai kali ini menjadi 

lembaga pemasaran yang langsung menghubungkan distribusi produk ayam kampung dari 

peternak ke rumah makan. Rata-rata PPMT mengeluarkan biaya sebesar Rp 17.562,-/ekor 

(1,33%) per satu kali produksi (per hari) yang diberi perlakuan untuk menghasilkan dua 

produk ayam kampung yang terdiri dari ayam kampung yang dijual ke rumah makan ayam 

taliwang dan isi dalam atau jeroan ayam kampung (usus, hati, rempela) yang dijual ke 

pedagang kali lima atau warung tenda, untuk diolah menjadi sate usus, sambal hati, dll. 

PPMT memperoleh nilai tambah sebesar Rp 3.778,-/ekor (17,57%) untuk ayam kampung 

Biaya: 7,92%                
Peternak 
NilaiTambah: 
36.46% 

Biaya: 1,33% 
PPMT 
NilaiTambah:17,57% 
dan 13,41% (Jeroan) 

Biaya: 0,35%  
RM 
NilaiTambah: 40,80 % 

Biaya: 7,92%                
Peternak 
NilaiTambah:  
36.46% 

Biaya:1,31%  
PP 
NilaiTambah: 
8,70% 

Biaya: 1,33% 
PPMT 
NilaiTambah:17,57% 
dan 13,41% (Jeroan) 

Biaya: 0,35% 
RM 
NilaiTambah:40,80% 



yang dijual ke rumah makan dan lesehan ayam taliwang, sedangkan nilai tambah untuk 

jeroan (usus, rempela, dan hati) yang di jual ke pedagang kaki lima atau pun warung tenda 

PPMT memperoleh nilai tambah sebesar Rp 335,-ekor (13,41%) untuk rata-rata produksi 233 

ekor ayam kampung. Rumah makan (RM) ayam taliwang menjadi lembaga terakhir dalam 

rantai nilai pemasaran ayam kampung I, menjadi lembaga yang berperan mengolah ayam 

kampung menjadi ayam taliwang menjadikan RM memperoleh nilai tambah terbesar 

dibandingkan lembaga pemasaran ayam kampung lainnya yaitu dengan nilai tambah sebesar 

Rp 18.155,-/ekor (40,80%) dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 29.410,-/ekor (0,35%) 

biaya per satu kali proses pengolahan (per/hari) dan rata-rata rumah makan memproduksi 

sebanyak 102 ekor ayam kampong (ayam taliwang) setiap harinya.   

 Pada rantai nilai pemasaran ayam kampung II dapat dilihat bahwa  distribusi biaya 

dan nilai tambah pada masing-masing lembaga, dimana rata-rata peternak mengeluarkan 

biaya sebesar Rp 9.888,-/ekor pada satu musim sejak usia DOC  

(day old chicken) sampai dengan panen (7,92%) dan memperoleh nilai tambah sebesar Rp 

5.651,-/ekor (36,46%) pada setiap siklus panennya yang rata-rata memproduksi 158 ekor 

ayam kampung. Pada tingkat pedagang pengumpul (PP) yang pada rantai nilai pemasaran II 

kali ini menjadi lembaga pemasaran yang berperan sebagai perantara antara peternak dengan 

pedagang pemotong (PPMT) ayam kampung. PP mengeluarkan biaya sebesar Rp 15.273,-

/ekor (1,31%) dan dengan nilai tambah sebesar Rp 1.436,-/ekor (8,7%) per satu kali produksi 

(per hari) dengan rata-rata produksi sebanyak 200 ekor ayam kampung. Untuk rata-rata 

pedagang pemotong (PPMT) pada rantai nilai pemasaran ayam kampung II, mengeluarkan 

biaya sebesar Rp 17.562,-/ekor (1,33%) per satu kali produksi (per hari) yang diberi 

perlakuan untuk menghasilkan dua produk ayam kampung yang terdiri dari ayam kampung 

yang dijual ke rumah makan ayam taliwang dan isi dalam atau jeroan ayam kampung (usus, 

hati, rempela) yang dijual ke pedagang kali lima atau warung tenda, untuk diolah menjadi 

sate usus, sambal hati, dll. PPMT memperoleh nilai tambah sebesar Rp 3.778,-/ekor (17,57%) 

untuk ayam kampung yang dijual ke rumah makan dan lesehan ayam taliwang, sedangkan 

nilai tambah untuk jeroan (usus, rempela, dan hati) yang di jual ke pedagang kaki lima atau 

pun warung tenda PPMT memperoleh nilai tambah sebesar Rp 335,-ekor (13,41%) untuk 

rata-rata produksi 233 ekor ayam kampung. Rumah makan (RM) ayam taliwang menjadi 

lembaga terakhir dalam rantai nilai pemasaran ayam kampung II, menjadi lembaga yang 



berperan mengolah ayam kampung menjadi ayam taliwang menjadikan RM memperoleh 

nilai tambah terbesar dibandingkan lembaga pemasaran ayam kampung lainnya yaitu dengan 

nilai tambah sebesar Rp 18.155,-/ekor (40,80%) dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 

29.410,-/ekor (0,35%) biaya per satu kali proses pengolahan (per/hari) dan rata-rata rumah 

makan memproduksi sebanyak 102 ekor ayam kampung (ayam taliwang) setiap harinya. 

Analisis Nilai Tambah Pada Lembaga Pemasaran Ayam Kampung di Kecamatan 
Cakranegara 
 
  Analisis nilai tambah ini digunakan untuk mengetahaui adanya nilai tambah yang 

terdapat pada satu ekor ayam yang telah diolah menjadi ayam taliwang. Adapun besarnya 

nilai tambah dari pengolahan ayam kampung menjadi masakan ayam taliwang dalam aliran 

produk pada lembaga pemasaran ayam kampung setelah dianalisis dengan menggunakan 

Metode Hayami. 

Tabel 1.2.  Hasil Analisis Nilai Tambah Pada Lembaga Pemasaran Ayam Kampung  
   di Kecamatan Cakranegara Tahun 2015 
 

No 
Penciptaan Nilai Tambah 

Rumah Makan P. Pemotong P.Pengumpul Peternak 
(Rp/ekor) (%) (Rp/ekor) (%) (Rp/ekor) (%) (Rp/ekor) (%) 

1 18.155 40,80  3.778 17,57 1.436 8,70 5.651 36,46 
   335 13,41     
Jumlah  18.155 40,80 4.113 30,98 1.436 8,70 5.651 36,46 
Sumber : Data Primer Diolah 
 
  Penciptaan nilai tambah pengolahan ayam taliwang yang diperoleh oleh pelaku usaha 

rumah makan dan lesehan ayam taliwang di Kecamatan Cakranegara sebesar  

Rp 18.155,-/ekor (dengan rasio nilai tambah sebesar 40,80%), sedangkan untuk pelaku 

pemasaran ayam kampung, nilai tambah yang diperoleh masing-masing pada tingkat 

pedagang pemotong sebesar Rp 3.778,-/ekor (dengan rasio sebesar 17,57%) dan ditambah 

dengan nilai tambah dari penjualan isi dalam ayam (usus, hati, rempela) yaitu sebesar Rp 

335,-/ekor (dengan rasio sebesar 13,41%). Untuk pedagang pengumpul memperoleh nilai 

tambah sebesar Rp 1.436,-/ekor (dengan rasio sebesar 8,70%) dan pada tingkat peternak nilai 

tambah yang diperoleh sebesar Rp 5.651,-/ekor (dengan rasio 36,46%). Nilai tambah tertinggi 

dari ayam kampung diperoleh pada tingkat rumah makan dan lesehan ayam taliwang, hal ini 

dikarenakan biaya pengolahan yang dikeluarkan rumah makan lebih besar dibandingkan 

lembaga pemasaran lainnya. 



Kendala yang Dihadapi dalam Aliran Pemasaran Ayam Kampung  

 Dalam aliran pemasaran ayam kampung, pelaku pemasaran (peternak, pedagang 

pengumpul, pedagang pemotong) dan rumah makan ayam taliwang tidak terlepas dari adanya 

kendala-kendala yang muncul baik dalam kegiatan pemasaran seperti terbentuknya penentuan 

harga dan media perpindahan fisik dari titik produksi (peternak) ke tempat pembelian (rumah 

makan), dan dari segi rumah makan dan lesehan ayam taliwang menemui kendala dalam 

kegiatan produksi ayam taliwang ataupun penggunaan input secara optimal. Adapun 

beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku pemasaran dalam aliran pemasaran ayam 

kampung di Cakranegara seperti sebagian besar responden lembaga pemasaran (peternak, 

pedagang pengumpul, pedagang pemotong) mengalami kendala dalam hal penentuan harga 

yaitu sebanyak 7 orang dimana hal ini disebabkan oleh salah satunya pengaruh harga pakan 

ternak yang mengalami kenaikan sehingga harga ayam pun turut mengalami kenaikan, alasan 

lain yang membuat harga ayam terkadang kurang stabil adalah karena ayam limited 

(ketersediaan) yang kurang mencukupi sehingga harga menjadi relatif naik di masing-masing 

lembaga. Kendala lainnya yang cukup banyak dialami responden lembaga pemasaran adalah 

dari sisi sistem pembayaran yaitu sebanyak 4 orang dimana pedagang pengumpul dan 

pedagang pemotong sebagai pihak yang sering kali mengalami kendala ini karena biasanya 

pedagang pemotong akan menunggu pembayaran ayam dari rumah makan yang biasanya 

akan dibayar keesokan harinya atau seminggu kemudian sesuai kesepakatan dengan rumah 

makan yang telah menjadi langganannya. Begitu pula halnya dengan pedagang pengumpul 

yang mendapatkan pembayaran dari pedagang pemotong, meski lebih sering ayam yang di 

antarkan dibayar secara langsung, tapi tidak jarang juga dibayar kemudian hari ketika akan 

mengantarkan ayam lagi, tergantung dari kesepakatan dengan pedagang pemotong. Untuk 

peternak, biasanya sangat jarang mengalami sistem pembayaran kredit (berkala) karena 

biasanya pedagang pengumpul akan membayar secara langsung (cash) hal ini untuk segera 

dapat memenuhi permintaan akan ayam kampung sebagai bahan baku ayam taliwang. 

Kendala permodalan menjadi kendala yang paling sedikit dialami oleh pelaku pemasaran 

yaitu sebanyak 1 orang hal ini disebabkan oleh tersedianya banyak lembaga keuangan yang 

dapat membantu urusan permodalan sehingga tidak terlalu menjadi masalah. Transportasi 

adalah urat nadi dari pendistribusian suatu produk, dalam aliran pemasaran ayam kampung 

masalah transportasi sejauh ini belum menjadi suatu kendala karena ayam kampung sendiri 



bisa di angkut menggunakan sepeda motor yang saat ini kebanyakan dari para pelaku pasar 

memiliki kendaraan sepeda motor sehingga memudahkan pendistribusian dari ayam kampung 

dan juga jarak yang ditempuh oleh aliran lembaga pemasaran masih dapat dijangkau, dan 

sebagian besar responden rumah makan dan lesehan ayam taliwang mengalami kendala 

dalam hal pemasaran (promosi) yaitu sebanyak 3 rumah makan (60%) masalah pemasaran 

(promosi) yang dimaksud disini adalah hubungan kerjasama dengan travel yang merupakan 

salah satu cara untuk mempromosikan rumah makan dan lesehan ayam taliwang dengan cara 

biasanya agen travel akan mengarahkan tamu yang biasanya wisatawan baik domestik (lokal) 

maupun mancanegara untuk menikmati kuliner ayam taliwang di rumah makan dan lesehan 

yang telah menjalin kerjasama dengan agen travel yang bersangkutan. Tetapi terkadang pihak 

travel seringkali sangat terlambat dalam pembayaran biaya makan tamu yang dibawanya ke 

rumah makan, hal ini membuat rumah makan mengalami kesulitan dalam hal perputaran 

modal yang seharusnya berjalan lancar. Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh pelaku usaha 

rumah makan dan lesehan ayam taliwang adalah ketersediaan ayam yaitu sebanyak 2 rumah 

makan (40%), masalah ini adalah masalah yang sering muncul ketika hari-hari besar karena 

biasanya pada hari-hari besar seperti maulid nabi dan hari besar lainnya ayam akan 

mengalami limited atau jumlahnya terbatas sehingga jika rumah makan pada hari yang sama 

memiliki permintaan yang tinggi terhadap bahan baku ayam kampung, maka akan sedikit 

sulit untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku. Tetapi hal ini jarang terjadi karena 

biasanya rumah makan akan meminta kepada pedagang pemotong untuk dapat memenuhi 

kebutuhan terhadap ayam kampung. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Rantai nilai pemasaran ayam kampung dari peternak sampai ke konsumen ayam taliwang 

terdiri dari dua rantai nilai, yaitu : 

I. Peternak→Pedagang Pemotong  →Rumah Makan →Konsumen Ayam Taliwang 

II. Peternak→Pedagang Pengumpul→Pedagang Pemotong→ Rumah Makan →Konsumen  

 



 Nilai yang terbentuk pada masing-masing rantai nilai pemasaran ayam  

 kampung terdiri dari margin pemasaran dan nilai tambah ayam kampung, margin 

 pemasaran yang terbentuk pada rantai nilai pemasaran I sebesar  

 Rp 29.500,-/ekor dengan keuntungan pemasaran sebesar Rp 21.795,-/ekor dan 

 pada Margin pemasaran yang terjadi di rantai nilai pemasaran II sebesar Rp 29.500,-/ekor 

 dengan keuntungan pemasaran sebesar Rp 21.237,-/ekor dan untuk nilai tambah pada 

 pengolahan ayam taliwang yang diperoleh oleh pelaku usaha rumah makan dan lesehan 

 ayam taliwang di Kecamatan Cakranegara sebesar Rp 18.155,-/ekor (dengan rasio nilai 

 tambah sebesar 40,80%), sedangkan untuk pelaku pemasaran ayam kampung, nilai 

 tambah yang diperoleh masing-masing pada tingkat pedagang pemotong sebesar  

 Rp 3.778,-/ekor (17,57%) dan ditambah dengan nilai tambah dari penjualan isi dalam 

 ayam (usus, hati, rempela) yaitu sebesar Rp 335,-/ekor (13,41%). Untuk pedagang 

 pengumpul memperoleh nilai tambah sebesar Rp 1.436,-/ekor (8,70%) dan pada tingkat 

 peternak nilai tambah yang diperoleh sebesar Rp 5.651,-/ekor (36,46%). Nilai tambah 

 tertinggi dari ayam kampung diperoleh pada tingkat rumah makan dan lesehan ayam 

 taliwang, hal ini dikarenakan biaya pengolahan yang dikeluarkan rumah makan lebih 

 besar dibandingkan lembaga pemasaran lainnya. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh peternak, pedagang pengumpul, dan pedagang 

pemotong dalam aliran pemasaran ayam kampung di Kecamatan Cakranegara yaitu harga 

yang tak menentu, sistem pembayaran, dan permodalan. Sedangkan kendala yang 

dihadapi oleh rumah makan dan lesehan ayam taliwang adalah dalam hal pemasaran 

(promosi) dan ketersediaan ayam (limited) yang terkadang mempengaruhi harga beli 

ayam dalam aliran pemasaran ayam kampung di Kecamatan Cakranegara. 

 
 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada rumah makan, lembaga pemasaran ayam kampung lainnya, dan juga 

pemerintah yang terkait untuk selalu menjaga kualitas dan keaslian dari ayam kampung 

yang menjadi bahan baku ayam taliwang, demi mempertahankan warisan citarasa dan 

budaya yang telah dijaga selama puluhan tahun dengan harapan akan semakin 



meningkatkan minat konsumen dan pendapatan dari pelaku usaha rumah makan maupun 

pelaku pemasaran ayam kampung. 

2. Disarankan kepada pelaku usaha rumah makan dan lesehan ayam taliwang dalam strategi 

pengembangan usahanya (promosi) agar lebih cermat dan teliti dalam menjalin kerjasama 

dengan pihak lain seperti travel, rumah makan diharapkan kedepannya dapat 

meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh travel yang telat membayar, dengan cara 

membuat kontrak resmi dengan pihak travel.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azzaino, Z. 1981. Pengantar Tata Niaga Pertanian. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi. 
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor 

 
Kementrian Pertanian Indonesia.2014. Data Konsumsi Rata-Rata per Kapita Setahun 

Beberapa Bahan Makanan di Indonesia http://www.pertanian.go.id/  [2 Januari 2015].  

Sudiyono, A. 2004. Pemasaran  Pertanian. UMM Press. Malang. 

 
 

 

 

 


