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ABSTRAK 

SUTIHAT AHMAD.Analisis Usahatani dan Efisiensi Pemasaran Tomat di Desa 

Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.Pembimbing Utama: Ir. Sri 

Supartiningsih, M.P. dan Pembimbing Pendamping: Ir. Amiruddin, M.Si. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui pendapatan usahatani tomat di Desa 

Sikur, 2) mengetahui efisiensi usahatani tomat di Desa Sikur, 3) mengetahui saluran dan 

efisiensi pemasaran tomat di Desa Sikur, dan 4) mengetahui kendala-kendala yang 

dihadapi oleh petani tomat dan pedagang tomat di Desa Sikur. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan unit 

analisis adalah usahatani di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada 

musim tanam pertama (MT1) (November s/d Desember 2017 dan Januari s/d Februari 

2018). Daerah penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu: dua dusun 

sebagai sampel yaitu Dusun Sandat dan Dusun Mumbul dengan jumlah responden 

ditetapkan sebanyak 30 orang secara Quota Sampling. Untuk penentuan responden yang 

akan diwawancara dilakukan secara Simple Random Sampling sedangkan penentuan 

responden lembaga pemasaran dilakukan secara Snowball Sampling. Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif, dan sumber datanya adalah data 

primer dan data sekunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rata-rata produksi tomat di Desa Sikur 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada MT I (November 2017 sampai Februari 

2018) sebesar 1.890,42 kg/LLG (0,15 ha) atau  12.248,91 kg/ha dengan pendapatan yang 

diperoleh sebesar Rp 2.643.178,67/LLG atau Rp 17.126.427,65/ha. 2) Rata-rata 

penerimaan yang diperoleh oleh petani dari usahatani tomatdi Desa Sikur Kecamatan Sikur 

Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 8.082.678,67/LLG atau Rp 52.371.568,03/ha da 

Biaya produksi rata-rata tomat yang diperoleh sebesar Rp 5.439.500/LLG atau Rp 

35.245.140,39/ha diperoleh R/C ratio sebesar 1,49 dengan begitu usahatani tomat di Desa 

Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dapat dikatakan efisien karena R/C > 1. 

3) Terdapat empat saluran pemasaran tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten 

Lombok Timur, yaitu: saluran pemasaran I (Petani→Pedagang Pengepul→Konsumen), 

saluran pemasaran II (Petani→Pedagang Pengepul→Pengecer→Konsumen), saluran 

pemasaran III (Petani→Pedagang Besar→Konsumen), dan saluran pemasaran IV 

(Petani→Pedagang Besar→Pengecer→Konsumen). 4) Pemasaran tomat di Desa Sikur 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dapat dikatakan efisien karena telah 

memenuhi kriteria efisiensi pemasaran, dan saluran pemasaran yang sangat efisien adalah 

saluran III karena memiliki nilai distribusi keuntungan bernilai 1 juga didukung oleh 

margin pemasaran yang tidak terlalu besar. Hal ini sangat penting mengingat sifat dari 

hasil pertanian tidak tahan lama dan mudah rusak sehingga dibutuhkan  proses penyaluran 

dalam jumlah yang banyak dan cepat hingga sampai ke konsumen untuk mengurangi 

resiko kerugian. 5) Sebagian besar kendala yang dihadapi oleh petani berupa perubahan 

iklim, ketersedian modal, hama dan penyakit serta fluktuasi harga sebanyak 8 orang atau 

(26,67%) dari keseluruhan jumlah responden petani. Sedangkan untuk pedagang sebagian 
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besar kendala yang dihadapi dalam memasarkan tomat sama dengan petani juga pada 

perubahan iklim yang menyebabkan medan menjadi licin dan berlumpur menuju lokasi 

pengangkutan., ketersedian modal dan fluktuasi harga sebanyak 17 orang atau (51,52%) 

dari jumlah keseluruhan pedagang responden. 

 

Kata Kunci: Tomat, Usahatani, Efisiensi, Pemasaran 

 

SUMMARY 

SUTIHAT AHMAD. Farming Analysis and Marketing Efficiency of Tomato in Sikur 

Village, Sikur District of East Lombok Regency. Main Advisor: Sri Supartiningsih, and   

Supervisor: Amiruddin. 

The purpose of this reseach are: 1) to know income of farmers of tomato in Sikur 

Village, 2) to now farm efficiency of tomato in Sikur Village, 3) to know market channel 

and market efficiency of tomato in Sikur Village, and 4) to know obstacles faced by 

farmers and traders of tomato in Sikur Village. 

The method used in this research is descriptive method with unit analysis is 

farming in in Sikur Village, Siur Districk of East Lombok Regency at first planting season 

(MT1) (November till December 2017 and January till February 2018). The study area is 

determined by purposive sampling, by two hamlets as sample are Sandat hamlet and 

Mumbul hamletby obtained respondents of 30 people who subsequently by quota  

sampling. For the determination of respondents to be interviewed by simple random 

sampling and the respondents o marketing institutions is taken by snowball sampling. 

Types of data used are quantitative data and qualitative data, and the data source is 

primary data and secondary data. 

The results showed that: 1) The average tomato production in Sikur Village, Sikur 

Sub-District, East Lombok Regency in MT I (November 2017 to February 2018) was 

1,890.42 kg / LLG (0.15 ha) or 12,248.91 kg / ha with income earned in the amount of Rp 

2,643,178.67 / LLG or Rp. 17,126,427.65 / ha. 2) The average income obtained by farmers 

from tomato farming in Sikur Village, Sikur Sub-District, East Lombok Regency is Rp 

8,082,678.67 / LLG or Rp 52,371,568.03 / ha and the average production cost of tomatoes 

obtained is Rp 5.439.500 / LLG or Rp. 35,245,140.39 / ha obtained by R / C ratio of 1.49 

thus tomato farming in Sikur Village, Sikur Sub-District East Lombok Regency can be said 

to be efficient because of R / C> 1. 3) There are four tomato marketing channel in Sikur 

Village Sikur District East Lombok Regency, namely: marketing channel I (Farmer → 

Collector Trader → Consumer), marketing channel II (Farmer → Collector Trader → 

Retailer → Consumer), marketing channel III (Farmer → Wholesaler → Consumer ), and 

marketing channel IV (Farmers → Wholesalers → Retailers → Consumers). 4) Marketing 

of tomatoes in Sikur Village, Sikur Subdistrict, East Lombok Regency can be said to be 

efficient because it meets marketing efficiency criteria, and a very efficient marketing 

channel is channel III because it has a value of 1 profit distribution which is also 

supported by a not too large marketing margin. This is very important considering the 

nature of agricultural products is not durable and easily damaged so it requires a large 

and fast distribution process to reach consumers to reduce the risk of loss. 5) Most of the 

obstacles faced by farmers in the form of climate change, availability of capital, pests and 

diseases and price fluctuations of as many as 8 people or (26.67%) of the total number of 

farmer respondents. While for traders, most of the obstacles faced in marketing tomatoes 



3 
 

are the same as farmers in climate change which causes slippery and muddy terrain to 

reach the transport location, availability of capital and price fluctuations of 17 people or 

(51.52%) of the total number of respondents. 

Keywords: Tomatoes, Farming, Efficiency, Marketing 
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PENDAHULUAN 

Sifat dari tanaman hortikultura yang mudah rusak ini maka dibutuhkan suatu 

tindakan ataupun perbuatan terhadap tanaman tersebut hingga komoditas tersebut dapat 

dinikmati oleh konsumen.Perlakuan terhadap tanaman hortikultura ini meliputi panen serta 

pascapanen, dimana panen ini sebelumnya tentunya dimulai dari pengolahan lahan, 

penanaman, pemeliharaan hingga panen.Sedangkan untuk pascapanen itu sendiri di 

dalamnya meliputi perlakuan untuk persiapan pengolahan berikutnya termasuk juga di 

dalamnya aspek pemasaran dan juga distribusi (Sumaryono, 1984). 

Lombok Timur merupakan kabupaten yang memiliki areal panen terluas dan 

produksi tomat tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Terletak di 

ujung timur Pulau Lombok dengan luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 

2.679,88 km² terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km² (59,91 persen) dan lautan seluas 

1.074,33 km² (40,09 persen) (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2016).  

Data tahun 2016 menunjukkan Desa Sikur merupakan salah satu sentra usahatani 

tomat khususnya di Kecamatan Sikur. Berdasarkan informasi Penyuluh Pertanian 

Lapangan (PPL) Kecamatan Sikur, usahatani tomat di Desa Sikur menggunakan sistem 

monokultur yang umumnya berbeda dengan sistem tanam yang digunakan di desa lain. 

Penurunan produktivitas tomat di Desa Sikur dikarenakan penggunaan benih yang 

tidak unggul yang diperoleh dari cara menyemaikan dari buah tomat yang diproduksi, 

keterbatasan akses pendistribusian dan informasi pasar. 

Hal ini seringkali memaksa petani menjual hasil panen sesegera mungkin dengan 

harga yang telah ditentukan oleh lembaga saluran pemasaran yang ada.Ini juga yang 

membuat petani memiliki posisi tawar yang lebih rendah yang berdampak pula pada petani 

yang kurang diuntungkan dalam memasarkan hasil produksi serta pendapatan petani tomat. 

Dari permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Usahatani dan Efisiensi Pemasaran Tomat di Desa Sikur 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur”. Adapun tujuan dari penelian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pendapatan usahatani tomat di Desa Sikur, 2) Untuk mengetahui 

efisiensi usahatani tomat di Desa Sikur. 3) Untuk mengetahui saluran dan efisiensi 

pemasaran tomat di Desa Sikur. 4) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh 

petani tomat dan pedagang tomat di Desa Sikur.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu 

metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu dengan tidak bermaksud 

mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi 

(Azwar, 2014). 

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

survei yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala 

yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi social, 

ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah (Zainuddin, 2011). 

Unit Analisis 

 Unit analisis penelitian ini adalah usahatani tomat pada musim tanam pertama 

(MT1) (November s/d Desember 2017 dan Januari s/d Februari 2018). 

Teknik penentuan sampel lokasi dilakukan secara Purposive Sampling.Penelitian 

ini dilaksanakan di Desa Sikur dengan pertimbangan di desa tersebut merupakan salah satu 

sentra produksi tomat dengan sistem monokultur. 
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Jumlah responden ditetapkan sebanyak 30 orang secara Quota Sampling, yaitu 

pengambilan responden berdasarkan jumlah tertentu.Sedangkan untuk penentuan jumlah 

petani responden untuk masing-masing dusun dilakukan secara PropotionalRandom 

Sampling. Jumlah petani tomat dari dua dusun tersebut sebanyak 57 orang yaitu dari 

Dusun Sandat sebanyak 30 orang dan Dusun Mumbul sebanyak 27 orang. 

Untuk penentuan responden yang akan diwawancara dilakukan secara Simple 

Random Sampling sedangkan penentuan responden pada lembaga pemasaran dilakukan 

secara Snowball Sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas informasi 

petani sampel tentang pedagang yang membeli tomat. 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

Untuk pengepulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode wawancara dengan cara melakukan wawancara langsung dengan responden 

berdasarkan pada kuisioner yang telah disiapkan sebelumnya dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai usahatani tomat dan efisiensi pemasarannya. 

Analisis Data 

1. Analisis Efisiensi Usahatani 

a. Analisis Pendapatan 

Menurut Soekartawi (1995), analisis pendapatan usahatani bertujuan untuk 

mengetahui besar keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Untuk 

menghitung pendapatan usahatani digunakan rumus : 

I = TR - TC 

Dimana:  

I = Pendapatan  

TR  = Total Revenue (Total Penerimaan)  

TC = Total Cost (Total Biaya)  

b.Analisis R/C Ratio  

Analisis efisiensi usahatani dengan menggunakan analisis Return Cost Ratio (R/C). 

Analisis R/C  bertujuan untuk menguji sejauh mana hasil yang diperoleh dari usaha 

tertentu (dihitung selama satu periode) cukup menguntungkan. 

Menurut Soekartawi (1995), analisis R/C  dapat dihitung menggunakan rumus : 

    
     

          
 

     
                

           
  

     

      
 

  

  
 

 

Keterangan: 

R  = penerimaan 

C  = biaya 

P = harga output 

Q  = output 

TFC = biaya tetap (fixed cost) 

TVC = biaya variabel (variable cost) 

BT = biaya tunai (Rp) 

BD = biaya diperhitungkan (Rp) 

Ada tiga kriteria dalam R/C ratio, yaitu: 

R/C rasio > 1, maka usaha tersebut efisien dan menguntungkan 
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R/C rasio = 1, maka usahatani tersebut BEP 

R/C rasio < 1, maka tidak efisien atau merugikan 

2. Saluran Pemasaran 

Untuk saluran pemasaran tomat menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan 

menelusuri saluran pemasaran tomat dari tingkat petani sampai ke tingkat konsumen akhir. 

3. Analisis Efisiensi Pemasaran 

a. Margin Pemasaran 

Menurut Effendy dan Anwar dalam Karyawan (2014) secara matematis dapat 

dirumuskan:  

Mp = Pr - Pp  

Dimana:   

Mp = Marjin Pemasaran 

Pr = Price retailer (harga ditingkat pengecer) 

Pf = Price farm (harga ditingkat petani) 

 

Kriteria keputusan margin pemasaran yakni semakin kecil nilai margin pemasaran, 

maka pemasaran dikatakan efisien.Sebaliknya, jika nilai margin pemasaran semakin besar 

maka pemasaran tidak efisien. 

b. Share Harga (Farmer’s Share) 

Menurut Soekartawi (1995), share harga dapat dihitung menggunakan: 

   
  

  
       

 
Dimana :         

FS = Bagian harga yang diterima petani ( Farmer’s share ) 

Pf  = Harga ditingkat petani 

Ps  = Harga ditingkat pengecer 

Kriteria keputusan : 

1. Jika X ≥ 60% = pemasaran dikatakan adil  

2. Jika X ≤ 60% = pemasaran tidak adil  

c. Distribusi Keuntungan 

 Distribusi keuntungan dihitung dengan rumus: 

   
             

             
 

 

Keterangan : 

DK = Distribusi Keuntungan 

π = Keuntungan Pemasaran 

c = Biaya Pemasaran 

Kriteria keputusan pemasaran dikatakan adil atau merata apabila nilai distribusi 

keuntungan antara 0,5 sampai 1, jika distribusi keuntungan lebih kecil dari 0,5 maka 

pemasaran dikatakan tidak adil.  
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4. Volume Penjualan 

 Volume penjualan dapat dilihat dari seberapa besar jumlah produksi tomat yang 

dijual oleh petani dan lembaga pemasaran dalam satuan kilogram (kg) maupun dalam 

persentase (%). Semakin besar volume penjualan antar lembaga pemasaran maka 

dikatakan samakin adil karena volume penjualan akan mempercepat perolehan 

keuntungan. 

Analisis Kendala 

 Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petani dan pedagang tomat  

dengan mengidentifikasi masalah-masalah petani dalam  mengusahakan usahatani tomat 

dan  pemasaran serta masalah-masalah yang dihadapi pedagang tomat dalam proses 

pemasaran tomat. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan 

menyajikan data dalam bentuk tabel. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

a. Umur Responden 

Rata-rata umur responden petani dan pedagang tomat yang paling banyak berkisar 

antara 15-64 tahun yaitu sebanyak 27 orang atau 90% dari total keseluruhan responden 

petani serta sebanyak 31 orang pedagang tomat atau 93,94% dari total keseluruhan 

responden pedagang tomat.  

b. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan sangat bervariasi antar responden, baik petani maupun 

pedagang. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas dalam usahatani dan pemasaran tomat 

tidak menuntut tingkat pendidikan tertentu. 

c. Jumlah Anggota Keluarga 

 Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah responden petani dan pedagang 

sebagian besar memiliki anggota keluarga kisaran 3-4 orang dengan masing-masing 

sebanyak 16 orang petani atau 53,33% dan 18 orang pedagang atau 54,54% dari 

keseluruhan jumlah masing-masing responden. 

d. Pengalaman Berusaha 

 Pengalaman berusaha responden petani paling banyak berada pada kisaran 16-30 

tahun sebanyak 16 orang atau (53,33%), sedangkan untuk pedagang, pengalaman berusaha  

yang paling banyak berada pada kisaran 1-15 tahun sebanyak  14 orang atau (42,42%) dari 

keseluruhan jumlah responden pedagang.  

e. Luas Lahan Garapan 

 Petani responden memiliki luas lahan garapan pada kisaran <0,50 ha yaitu 

sebanyak 29 orang atau (96,66%) dari keseluruhan petani responden dan hanya 1 orang 

(3,33%) yang mempunyai luas lahan garapan berkisaran >1,00. Rata-rata luas garapan 

seluruh responden sebesar 0,15 ha. 
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2. Gambaran Umum Usahatani Tomat 

 Tanaman tomat di Desa Sikur, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur 

ditanam secara monokultur artinya bahwa tomat dibudidayakan pada lahan pertanian 

dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Adapun cara-cara budidaya tanaman 

tomat yang dilakukan petani di Desa Sikur, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, 

yaitu: 1) Pembuatan Bedengan, 2) Pemasangan Mulsa, 3) Pembuatan Lubang, Penanaman, 

Pemasangan Ajir dan Pengikatan, 4) Pemeliharaan dan, 4) Pemanenan. 

Analisis Biaya, Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Tomat 

a. Total Biaya Produksi 

Total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani responden yaitu sebesar Rp 

5.439.500/LLG atau biaya sebesar Rp 35.245.140/ha. Dari total biaya produksi tersebut, 

sebagian besar 39,46% adalah biaya tenaga kerja, 14,31% untuk biaya sarana produksi 

yang terdiri dari biaya pembelian bibit tomat, pupuk dan pestisida. Selanjutnya 7,61% 

merupakan  biaya tetap, dan sisanya 38,46% untuk pengeluaran lain (biaya variabel lain). 

Disini dapat dikatakan bahwabiaya usahatani tomat yang dibutuhkan dalam jumlah yang 

banyak adalah biaya variabel lain. 

b.  Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Tomat 

Rata-rata produksi yang diperoleh petani di Desa Sikur Kecamatan Sikur 

Kabupaten Lombok Timur adalah 1.890,42 kg/LLG dengan penerimaan sebesar Rp 

8.082.678/LLG atau sebesar 52.371.568 kg/ha. Pemanenan sebagian besar dilakukan 

selang 6 hari sekali atau sebanyak 5 kali panen dalam satu musim tanam.Setiap petani 

memiliki harga jual yang ber-beda setiap kali pemananen dan tidak ada patokan harga.Hal 

ini seringkali memaksa petani menjual hasil panen sesegera mungkin dengan harga yang 

telah ditentukan oleh lembaga saluran pemasaran yang ada.Ini juga yang membuat petani 

memiliki posisi tawar yang lebih rendah yang berdampak pula pada petani yang kurang 

diuntungkan dalam memasarkan hasil produksi serta pendapatan petani tomat. 

Untuk harga tomat bervariasi berdasarkan harga yang berlaku di pasaran rata-rata 

sekitar Rp 3.906/kg. Harga rata-rata tertinggi diperoleh pada saat panen II sebesar 

Rp 4.183/LLG atau Rp 27.106/ha dan harga terendah terjadi pada saat panen V dengan 

rata-rata sebesar Rp 3.283/LLG atau Rp 21.274/ha.Hal ini dikarenakan pada panen V ini 

merupakan puncak terakhir dari pemanenan. Untuk produksi tertinggi terjadi pada saat 

panen III dengan rata-rata sebesar 453,42 kg atau 2.937,90 kg. 

Untuk menghitung efisiensi usahatani,  dengan membagi rata-rata penerimaan 

dengan biaya produsi maka diperoleh R/C ratio sebesar 1,49 dengan begitu usahatani 

tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dapat dikatakan efisien 

karena R/C > 1. 

 

Lembaga dan Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran sangatlah penting bagi produsen, karena dengan begitu barang 

yang hasil produksinya dapat disalurkan sampai di tangan konsumen. Berdasarkan hasil 

penelitian, proses penjualan dan pembelian tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur 

Kabupaten Lombok Timur melibatkan petani itu sendiri sebanayk 30 orang, diantaranya 7 

orang petani terlibat dalam saluran pemasaran I, 12 orang petani terlibat dalam saluran 

pemasaran II, 7 orang petani yang terlibat dalam saluran pemasaran III, dan 4 orang petani 

pada saluran pemasaran IV. Jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses 

penjualan dan pembelian tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur 
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sebanyak 3 lembaga diantaranya yang terdiri dari 33 orang: 17 orang pengepul, 9 orang 

pengecer, dan  7 orang pedagang besar. Sedangkan untuk saluran pemasaran yang terdapat  

di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sebanyak 4 saluran pemsaran 

yaitu: 

1. Saluran pemasaran I (Petani→Pedagang Pengepul→Konsumen) 

2. Saluran Pemasaran II (Petani→Pedagang Pengepul→Pengecer→Konsumen) 

3. Saluran Pemasaran III (Petani→Pedagang Besar→Konsumen) 

4. Saluran Pemasaran IV (Petani→Pedagang Besar→Pengecer→Konsumen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Saluran Pemasaran Tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok 

Timur 

Keterangan: 

Saluran I = 

Saluran II = 

Saluran III = 

Saluran IV = 

Margin Pemasaran 

Margin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh konsumen 

dengan harga yang diterima oleh petani.Ini diperoleh dengan mengurangi harga penjualan 

dengan pembelian setiap lembaga pemasaran.Analisis marjin pemasaran dilakukan mulai 

dari petani, pedagang pengepul, pedagang besar, sampai pedagang pengecer dengan tujuan 

mengetahui efisiensi dari pemasaran tomat di Desa Sikur.Adapun biaya pemasaran 

meliputi biaya panen, sortasi, pengangkutan, transportasi, keranjang, karung, penyusutan 

serta penyimpanan. 

  Margin pemasaran terbesar berada pada saluran pemasaran IV jika dibandingkan 

dengan saluran pemasaran lainnya. Pada saluran pemasaran IV margin pemasaran sebesar 

Rp 3.500/kg sedangkan margin pemasaran paling rendah berada pada saluran pemasaran I 

dengan nilai pemasaran Rp 786/kg.hal ini karena pada saluran pemasaran IV merupakan 

saluran terpanjang diantara saluran lainnya. Pada saluran pemasaran II memiliki total 

Petani 

(56.161 kg) 

Pengepul 

(293,58 kg) 

P. Besar 

(1.787,06 kg) Pengecer 

(1.553,2 kg) 

Konsumen Akhir 

I (4.375 kg) 

(7%) 

II (10.115 kg) 

(18%) 

IV (27.835kg) 

(50%) 

III (13.836kg) 

(25%) 
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margin pemasaran sebesar Rp 2.333/kg, dan pada saluran pemasaran III dapat diketahui 

total margin sebesar Rp 2.214/kg. 

Share Petani 

  Share harga menunjukkan bagian nilai yang diperoleh petani dari pemasaran. Nilai 

yang dibayar oleh konsumen tidak sepenuhnya diterima petani karena adanya biaya dana 

keuntungan yang mengurangi bagian yang diterima petani. 

  Share petani pada masing-masing saluran pemasaran berbeda-berbeda. Share petani 

tertinggi ada pada saluran pemasaran  I sebesar 74,42% sedangan share petani terendah 

ada pada saluran pemasaran IV sebesar 40,43%, share petani pada saluran II sebesar 

52,78%, dan share petani pada saluran pemasaran III sebesar 50,00%. Dapat disimpulkan 

bahwa dari keempat saluran pemasaran tomat hanya saluran I yang sudah efisien karena 

nilai share > 60%. 

 

Distribusi Keuntungan 

  Distribusi keuntungan merupakan perbandingan antara keuntungan dari masing-

masing lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran.. 

 Saluran pemasaran I dan saluran pemasaran  III memiliki nilai distribusi 

keuntungan yang sama sebesar I, pada saluran pemasaran II memiliki distribusi 

keuntungan sebesar 0,68, dan saluran pemasaran IV dengan nilai distribusi keuntungan 

sebesar 0,40. Dapat dikatakan bahwa pada saluran pemasaran I dan III adil (efisien) karena 

memiliki nilai distribusi keuntungan sebesar 1, nilai tersebut didapatan karena lembaga 

pemasaran yang terlibat hanya satu lembaga pemasaran  sehingga nilai distribusi 

keuntungannya tidak dibandingkan dengan lembaga pemasran yang lain. 

  

Volume Penjualan  

 Volume penjualan adalah banyaknya (jumlah) produk yang dapat dijual belikan 

oleh masing-masing lembaga pemasaran dari produsen sampai konsumen akhir dalam 

satuan kilogram.  

Tabel 1. Volume Penjualan pada Masing-masing Saluran Pemasaran Tomat di Desa Sikur 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, 2018. 

No Uraian Volume Penjualan (Kg) Persentase (%) 

1 Saluran Pemasaran I 4.375 7 

2 Saluran Pemasaran II 10.115 18 

3 Saluran Pemasaran III 13.836 25 

4 Saluran Pemasaran IV 27.835 50 

  Total 56.161 100 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

 Berdasarkan tabel 1. diketahui bahwa total volume penjualan tomat pada saluran 

pemasaran I sebesar 4.375 kg, saluran pemasaran II sebesar 10.115 kg, saluran pemasaran 

III sebesar 13.836 kg, dan saluran pemasaran IV sebesar 22.835 kg. Dapat disimpulkan 

bahwa volume penjualan tertinggi terdapat pada saluran pemasaran IV yaitu sebesar 

27.835 kg atau sebesar 50% dari volume tomat keseluruhan. 
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Efisiensi Pemasaran 

 Efisiensi pemasaran disini dapat dicapai apabila masing-masing pelaku pemasaran 

mulai dari petani, lembaga pemasaran terkait sampai konsumen ahir memperoleh kepuasan 

dari pemasaran yang dilaksanakan. Berikut adalah penjelan analisis eisiensi pemasaran 

yang dihasilkan di Desa Sikur: 

Tabel 2. Margin Pemasaran, Share Petani, Distribusi Keuntungasn dan Volume Penjualan 

pada Masing-Masing Saluran Pemasaran Tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur 

Kabupaten Lombok Timur, 2018. 

No Uraian SP I SP II SP III SP IV 

1 Margin Pemasaran (Rp/Kg)     786     2.333    2.214    3.500 

2 Share Petani (%) 74,03 52,40 50,00 40,00 

3 Distribusi Keuntungan 1,00 0,66 1,00 0,31 

4 Volume Penjualan (Kg)   4.375   10.115   13.836   27.835 

Sumber: Data primer diolah, 2018. 

 Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa dari keempat saluran pemasaran di 

Desa Sikur belum ada yang efisien jika mengikuti kriteria efisiensi pemasaran, akan tetapi 

jika dilakukan perbandingan hasil data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa 

saluran yang mendekati efisien adalah saluran III. Selain karena nilai distribusi keuntungan 

bernilai 1 juga didukung oleh besarnya volume penjualan. Hal ini sangat penting 

mengingat sifat dari hasil pertanian tidak tahan lama dan mudah rusak sehingga 

dibutuhkan  proses penyaluran dalam jumlah yang banyak dan cepat hingga sampai ke 

konsumen untuk mengurangi resiko kerugian. 

 

Kendala-kendala yang Dihadapi Petani dan Pedagang Tomat di Desa Sikur 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur 

 

a. Kendala Petani Tomat 

  Dalam pelaksanaan usahatani Tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten 

Lombok Timur, terdapat beberapa kendala yang dihadapi petani, jumlah petani responden 

berdasarkan kendala-kendala dimaksud lebih jelas disajikan pada Tabel 4.22. 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 4.22), masalah-masalah yang dihadapi petani 

dalam usahatani Tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, 2018 

meliputi: ketersediaan sarana produksi seperti pupuk dan benih padi, ketersediaan tenaga 

kerja dan relatif mahalnya upah tenaga kerja serta harga bibit yang dirasakan oleh petani 

cukup mahal. 

Berdasarkan kendala yang dihadapi, terdapat lima macam kendala dan dari  lima 

macam kendala tersebut, masalah yang paling banyak dihadapi petani adalah masalah B 

(ketersedian modal) sebanyak 29 orang dan hanya terdapat satu orang yang tidak memiliki 

kendala terhadap modal. Kendala (A = perubahan iklim) ini yang mulanya musim tanam 

sudah tiba tetapi hujan turun secara berkala dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman 

tomat, genangan air yang banyak dapat menyebabkan pembusukan pada akar dari tanaman 

tomat serta terjadi peningkatan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 
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Kendala (B = ketersedian modal) ini berkaitan dengan kemampuan akses terhadap 

permodalan .Modal yang cukup tentunya dapat membantu petani dalam memenuhi 

kebutuhan dari bibit, pupuk, pestisida hingga kebutuhan dalam berusahatani. Lembaga 

keuangan baik dari bank maupun non-bank tersedia hanya saja petani tidak 

memanfaatkannya karena dirasa prosedur dalam proses peminjaman sangat rumit dan 

butuh waktu yang lama.   

 Kendala (C = ketersediaan sarana dan transportasi), hal ini berkaitan dengan  alat 

angkut atau transportasi untuk mengangkut hasil panen. Rata-rata petani di Desa Sikur 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tidak semua memiliki transportasi sejenis 

mobil pick up, sebatas sepeda motor itupun tidak bisa mengangkut banyak hasil panen. 

 Kendala (D = hama dan penyakit), ini berkaitan dengan serangan hama yang 

seringkali menimpa petani di Desa Sikur. Hama yang seringkali dijumpai yaitu lalat buah 

yang menyebabkan buah tomat cepat busuk.Selain itu penyakit yang sering menimpa 

berupa bercak cokelat hingga hitam pada daun yang menyebabkan gugur dan rontoknya 

daun. 

 Kendala (E = fluktuasi harga), ini seringkali dihadapi hampir semua petani, dimana 

harga belum tentu bisa menjadi jaminan pada saat panen. Karena pada dasarnya harga 

tomat di Desa Sikur mengikuti mekanisme pasar jika penawarannya rendah tentunya harga 

bisa menjadi mahal jika penawarannya banyak atau pada saat panen raya harga tomat bisa 

menjadi murah. 

 

b. Kendala Pedagang Tomat 

 

Berdasarkan kendala yang dihadapi pedagang tomat terdapat tiga macam kendala 

dan dari tiga macam kendala tersebut endala yang banyak dihadapi adalah kendala B 

(ketersedian modal) sebanyak 30 orang dan hanya tiga orang yang tidak memiliki kendala 

terhadap modal. Kombinasi kendala yang banyak dihadapi yaitu kendala A, B, C yaitu 

sebanyak 17 orang pedagang responden atau (51,52%) dari jumlah keseluruhan pedagang 

tomat. 

Untuk kendala (A = perubahan iklim) ini pedagang juga terkena dampaknya. 

Akibat dari  penurunan produktivitas dari tomat tentunya pedagang juga tidak bisa 

memenuhi stok tomat yang akan dipasaran. 

Ketersedian modal juga sangat penting, bagi pedagang modal ini dibutuhkan 

sebagai kelancaran dalam memasarkan tomat terutama biaya pemasaran.Kendala ini 

tentunya dibutuhkan upaya dari pedagang untuk memilih lembaga keuangan yang tepat 

dan mengalokasikan modal dengan baik sehingga dapat menjalankan kegiatan pemasaran 

dengan keuntungan yang besar. 

Bagi pedagang kendala (C = fluktuasi harga) inimenentukan seberapa besar 

keuntungan yang akan didapatkan karena pedagang juga tidak bisa mematokkan harga jika 

harga barang naik, tentunya pedagang juga akan menaikkan harga barang namun tidak 

begitu tinggi dan tentunya resikonya keuntungan sedikit didapat.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan Analisis Usahatani dan 

Efisiensi Pemasaran Tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Rata-rata produksi tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur 

pada MT I (November 2017 sampai Februari 2018) sebesar 1.890,42 kg/LLG (0,15 ha) 

atau  12.248,91 kg/ha dengan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 2.643.178,67/LLG 

atau setara Rp 17.126.427,65/ha. 

2. Rata-rata penerimaan yang diperoleh oleh petani dari usahatani tomatdi Desa Sikur 

Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 8.082.678,67/LLG atau Rp 

52.371.568,03/ha.  

Biaya produksi rata-rata tomat yang diperoleh sebesar Rp 5.439.500/LLG atau Rp 

35.245.140,39/ha diperoleh R/C ratio sebesar 1,49 dengan begitu usahatani tomat di 

Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dapat dikatakan efisien karena 

R/C > 1. 

3. Terdapat empat saluran pemasaran tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten 

Lombok Timur, yaitu: saluran pemasaran I (Petani→Pedagang Pengepul→Konsumen), 

saluran pemasaran II (Petani→Pedagang Pengepul→Pengecer→Konsumen), saluran 

pemasaran III (Petani→Pedagang Besar→Konsumen), dan saluran pemasaran IV 

(Petani→Pedagang Besar→Pengecer→Konsumen).  

4. Pemasaran tomat di Desa Sikur Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dapat 

dikatakan efisien karena telah memenuhi kriteria efisiensi pemasaran, dan saluran 

pemasaran yang sangat efisien adalah saluran III karena memiliki nilai distribusi 

keuntungan bernilai 1 juga didukung oleh margin pemasaran yang tidak terlalu besar. 

Hal ini sangat penting mengingat sifat dari hasil pertanian tidak tahan lama dan mudah 

rusak sehingga dibutuhkan  proses penyaluran dalam jumlah yang banyak dan cepat 

hingga sampai ke konsumen untuk mengurangi resiko kerugian. 

5. Sebagian besar kendala yang dihadapi oleh petani berupa perubahan iklim, ketersedian 

modal, hama dan penyakit serta fluktuasi harga sebanyak 8 orang atau (26,67%) dari 

keseluruhan jumlah responden petani. Sedangkan untuk pedagang sebagian besar 

kendala yang dihadapi dalam memasarkan tomat sama dengan petani juga pada 

perubahan iklim yang menyebabkan medan menjadi licin dan berlumpur menuju lokasi 

pengangkutan., ketersedian modal dan fluktuasi harga sebanyak 17 orang atau (51,52%) 

dari jumlah keseluruhan pedagang responden. 

 

b. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan segala keterbatasan ini, saran yang dapat 

diberikan adalah: 

1. Disarankan kepada petani untuk lebih meminimalisasi biaya dalam hal ini penggunaan 

sarana produksi sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan. 

2. Dibutuhkan peran aktif dari kelompok tani terutama pada sistem pemasaran tomat 

sebagai upaya meningkatkan posisi tawar petani, penetapan harga sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan petani. 

3. Peran aktif dari kelompok tani atau lembaga penyuluhan dalam memberian informasi 

kepada petani mengenai kalender pola tanam serta penggunaan pestisida dan 

penanganan terhadap hama dan penyakit. 
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