
 

  
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanian adalah salah satu sektor sandaran hidup bagi sebagian 

besar penduduk Indonesia, sehingga sektor pertanian diharapkan menjadi basis 

pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi ini dapat 

dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya manusia di Indonesia. Pembangunan 

subsistem usaha tani merupakan salah satu pembangunan yang menggunakan 

barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas 

pertanian primer, termasuk tanaman pangan dan peternakan (Daniel, 2004 dalam 

Premisti, 2016).  

Pemasaran merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai sukses 

bagi perusahaan. Perusahaan dengan penjualan yang banyak pasti memiliki 

pemasaran yang hebat dan terencana. Pemasaran juga merupakan faktor penting 

dalam memenuhi kebutuhan pembeli yang ada maupun pembeli potensional, 

untuk itu kegiatan pemasaran harus memberi kepuasan kepada konsumen. Tujuan 

utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan 

sejumlah laba atau penghasilan dengan biaya layak. Laba dapat membuat 

perusahaan tumbuh dan berkembang, laba merupakan tujuan umum dari 

perusahaan (Yusuf, 2015). 

Memasarkan suatu produk pertanian pasti membutuhkan suatu lembaga 

pemasaran. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, atau menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen 



 

  
  

ke konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau lainnya. 

Lembaga pemasaran timbul karena adanya keinginan konsumen untuk 

memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat dan bentuk yang 

diinginkan konsumen menurut (Masyrofie, 1994 dalam Daison 2014) 

Jenis sapi ternak yang bisa menghasilkan susu sebagai produk utamanya 

adalah sapi perah, ada beberapa jenis sapi perah yang dapat menghasilkan susu 

namun jenis sapi FH (Fries Holland) yang paling diminati dikalangan peternak 

Indonesia. Sapi ini menghasilkan susu sebanyak kurang lebih 10 liter/hari dengan 

pemerahan sebanyak dua kali dalam sehari (Riyanto, 2012). 

Kelurahan Sumurrejo yang terletak di kecamatan Gunungpati merupakan 

salah satu penghasil susu segar di Semarang. Susu segar yang dihasilkan oleh para 

petani tidak dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama.  Hal ini dikarenakan 

susu segar bersifat mudah rusak, sehingga susu segar harus segera didistibusikan 

ke konsumen. Proses pendistribusian susu segar ke konsumen dilakukan melalui 

proses pemasaran. Pemasaran susu segar pada dasarnya hanya pelayanan untuk 

menjembatani berpindahnya susu segar dari sisi produksi ke sisi konsumsi.  

Produksi susu segar kelurahan Sumurrejo dipasarkan hampir ke seluruh 

Kota Semarang. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas tersebut petani 

melibatkan beberapa lembaga pemasaran agar dapat menyalurkan produknya 

dengan cepat ke konsumen akhir. Salah satu indikator keberhasilan pemasaran 

suatu produk adalah sistem pemasaran yang efisien berarti mampu mengalirkan 

produk dengan biaya seminimal mungkin, dengan harga yang wajar dan adil. 



 

  
  

 Permasalahan yang sering dihadapi dalam mewujudkan pemasaran susu 

segar yang efisien adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang diterima petani 

yang erat kaitannya dengan pola pemasaran yang terbentuk dan besarnya margin 

pemasaran, sehingga untuk meningkatkan pemasaran peternak susu segar dapat 

dicapai apabila pola pemasaran dan penyebab tingginya margin pemasaran di 

ketahui.selain itu besar kecilnya farmer’s share akan menunjukan apakah suatu 

sistem pemasaran berjalan efisien. Maka dari itu peneliti tertarik mengadakan 

penelitian mengenai analisis pemasaran susu sapi segar kelompok Tani Ternak 

Rejeki Lumintu di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

Mengingat pentingnya sistem pemasaran bagi petani maupun pedagang- 

pedagang terkait, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis susu sapi segar kelompok Tani Ternak Rejeki 

Lumintu di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya: 

1. Berapa saluran pemasaran susu sapi segar Kelompok Tani Rejeki Lumintu 

Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?  

2. Berapa besar marjin pemasaran dan bagian harga yang diterima peternak 

(farmer’s share) Kelompok Tani Rejeki Lumintu Kelurahan Sumurrejo 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 

3. Bagaimana efisiensi pemasaran susu sapi segar Kelompok Tani Rejeki Lumintu 

Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang? 



 

  
  

 

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui saluran pemasaran susu sapi segar Kelompok Tani Rejeki Lumintu  

Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

2. Mengetahui besarnya marjin pemasaran dan bagian harga yang diterima 

peternak (farmer’s share) Kelompok Tani Rejeki Lumintu Kelurahan 

Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

3. Mengetahui tingkat efisiensi pemasaran susu sapi segar Kelompok Tani Rejeki 

Lumintu Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

1.4.Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian 

ini, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penilitian ini sebagai media untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan baru tentang pemasaran usaha peternakan sapi perah. 

2. Bagi peternak, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan di dalam melaksanakan usaha pemasaran hasil produksinya. 



 

  
  

3. Bagi penjual, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam melaksanakan usaha pemasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


