
ARTIKEL ILMIAH 

 

STUDI KELAYAKAN USAHATANI DAN EFISIENSI  PEMASARAN 

KENTANG DI  DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

(Kasus Pada Usahatani Kentang di Kecamatan Sembalun) 

 

 

 

 

OLEH: 

ISNI JULITASARI 

C1G 114069 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 



2 
 

STUDI KELAYAKAN USAHATANI  DAN EFISIENSI PEMASARAN 

KENTANG DI  DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

(Kasus Pada Usahatani Kentang Di Kecamatan Sembalun) 

FEASIBILITY STUDY OF POTATO FARMING AND MARKET 

EFFICIENCY OF POTATO IN EAST LOMBOK REGENCY  

(Case of  Potato Farming at Sembalun District) 

By: 

Isni Julitasari 

NIM. C1G 114 069 

Main Supervisor: Dr. Ir. Broto Handoko, SU 

Supervisor: Dr. Dr. Bambang Dipokusumo, M.Si 

 

ABSTRAK 

Penilitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji kelayakan usahatani kentang 

di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur; (2) Mengkaji saluran 

pemasaran dan efisiensi pemasaran kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten 

Lombok Timur; (3) Mengidentifikasi kendala dalam usahatani dan pemasaran 

kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penentuan 

lokasi sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Penentuan 

responden petani menggunakan rumus slovin. Penentuan jumlah responden pada 

tiga Desa yang dipilih sebagai daerah sampel dilakukan secara proporsional 

sampling. untuk menentukan sampel pedagang atau lembaga pemasaran kentang 

di lakukan secara Snowball Sampling. Analisis data yang digunakan diantaranya 

adalah analisis pendapatan, analisis kelayakan usaha dan analisis efisiensi 

pemasaran. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Sumber 

data terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan skunder.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Usahatani kentang layak untuk 

diusahakandengan nilai pendapatan Rp.34.537.669/Ha, R/C sebesar 2,4. BEP 

Produksi sebesar Rp.7.945, BEP Harga sebesar 2.077 dan BEP Penerimaan 

sebesar Rp.39.945.283/Ha. (2) Saluran pemasaran kentang di Kecamatan 

Sembalun mempunyai dua saluran yaitu saluran satu sebanyak 35 orang (100%) 

responden dan saluran dua dengan jumlah 10 orang (22%) reponden. Saluran 

pemasaran kentang di Kecamatan Sembalun adalah efisien dengan nilai margin 

pemasaran, share farmer’s dan distribusi keuntungan. (3) Petani dalam melakukan 

usahatani kentang menghadapi beberapa hambatan yaitu; (a) harga bibit yang 

mahal dan kedatangannya sering terlambat (b) serangan hama dan penyakit. 

Dari hasil penelitian disarankan Petani sebaiknya dapat memproduksi bibit 

kentang sendiri dari hasil bibit yang diberikan oleh PT. Indofood dengan kualitas 
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yang lebih baik agar dapat memenuhi keterlambatan bibit. Petani sebaiknya 

mempertahankan mitra dengan PT. Indofood. 

Kata Kunci: Kelayakan Usaha, Saluran Pemasaran, Kendala. 

ABSTRACT 

This study aims to: (1) Assess the feasibility of potato farming in 

Sembalun District, East Lombok Regency; (2) Assessing the marketing channels 

and marketing efficiency of potatoes in Sembalun District, East Lombok Regency; 

(3) Identifying obstacles in farming and marketing of potatoes in Sembalun 

District, East Lombok Regency. 

The method used is descriptive method. Determining the location of the 

sample is done by purposive sampling method. Determination of farmer 

respondents using Slovin formula. Determination of the number of respondents in 

the three villages chosen as sample areas was carried out proportionally sampling. 

to determine the sample of traders or marketing institutions for potatoes, do it in 

Snowball Sampling. Analysis of the data used include income analysis, business 

feasibility analysis and marketing efficiency analysis. The type of data used is 

qualitative and quantitative data. The data source consists of two sources, namely 

primary and secondary data. 

 The results showed that: (1) Potato farming is feasible to be cultivated 

with an income value of Rp. 34,537,669 / Ha, R / C of 2.4. Production BEP is 

Rp.7,945, BEP Price is 2,077 and BEP Revenue is Rp.39,945,283 / Ha. (2) 

Channels for potato marketing in Sembalun Sub-district have two channels, 

namely one channel as many as 35 people (100%) respondents and channel two 

with a total of 10 people (22%) respondents. Channels for potato marketing in 

Sembalun District are efficient with marketing margin values, farmer share and 

profit distribution. (3) Farmers in potato farming face several obstacles, namely; 

(a) expensive seed prices and frequent arrivals (b) pest and disease attacks. 

 From the results of the study it was suggested that farmers should be able 

to produce potato seeds themselves from the results of the seeds provided by PT. 

Indofood with better quality in order to meet seed delay. Farmers should maintain 

partners with PT. Indofood. 

Keywords: Business Feasibility, Marketing Channels, Constraints. 

PENDAHULUAN 

Pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari Pembangunan 

Nasional Indonesia maka pembangunan pertanian harus diarahkan sebagai upaya 

untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamatkan 

konstitusi, yaitu mewujudkan Indonesia mandiri, maju, bermartabat, adil dan 

makmur paling lambat pada tahun 2045 yakni, setelah 100 tahun Indonesia 

merdeka yang dipandang sebagai momentum dalam membangkitkan semangat 

dan memobilisasi sumberdaya nasional guna mewujudkan cita-cita luhur seperti 
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yang diamanatkan oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Kementrian Pertanian RI, 2015). 

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi penghasil 

kentang yang potensial di luar Pulau Jawa, dilihat dari tingkat konsumsi kentang 

pada lima tahun terakhir pada tahun 1998 jumlah konsumsi masyarakat terhadap 

kentang sangat tinggi sebesar Rp 1.217 Kg, namun pada tahun 1999 mulai 

menurun sebesar Rp 1.068 Kg. Produksi dan konsumsi kentang menurun tajam 

pada tahun 2000 sebesar Rp 118 Kg. Hal ini disebabkan karena dampak dari krisis 

ekonomi yang melanda dunia dan mempengaruhi pertanian. Selanjutnya ditahun 

2001 konsumsi kentang meningkat tidak terlalu tinggi dari sebelumnya sebesar 

Rp387 Kg.Pada tahun 2002 jumlah konsumsi kentang menurun kembali sebesar 

Rp311 Kg. (BPS Neraca Konsumsi Bahan Makanan, NTB). 

Usahatani kentang di Kecamatan Sembalun masih menghadapi persoalan 

seperti permasalahan dalam usahatani dan pemasarannya. Hasil penelitian 

(Vitriansyah, 2013) Pendapatan usahatani kentang cukup tinggi sebesar Rp 

21.438.736/Ha. Demikian juga hasil penelitian (Risnawati, 2017) mengungkapkan 

permasalahan kentang masih menghadapi hambatan, seperti dalam distribusinya. 

Dimana harga kentang sangat murah yang diberikan oleh lembaga pemasaran 

yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah (1) Mengkaji kelayakan usahatani kentang di Kecamatan Sembalun 

Kabupaten Lombok Timur; (2) Mengkaji saluran pemasaran dan efisiensi 

pemasaran kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur; (3) 

Mengidentifikasi kendala dalam usahatani dan pemasaran kentang di Kecamatan 

Sembalun Kabupaten Lombok Timur. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.  

Unit analisis dari penelitian ini adalah usahatani kentang di Kecamatan Sembalun 

Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sembalun 

Kabupaten Lombok Timur  yang ditetapkan secara “purposive sampling” dengan 

alasan Kecamatan Sembalun merupakan daerah satu-satunya terdapat usahatani 

kentang. Dalam penelitian ini metode penentuan responden menggunakan rumus 

slovin yaitu melibatkan seluruh responden usahatani kentang sebanyak 35 orang 

yang masih aktif menanan kentang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

adalah data kualitatif dan kuantitatif dan sumber datanya terdiri dari dua sumber 

yaitu data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan cara wawancara langsung. 

Analisis Data 

1. Untuk menghitung pendapatan usahatani digunakan rumus (Soekartawi dkk, 

1995) 

 π = TR-TC 

Keterangan : 

 Π = Keuntungan  

TR = Total Revenue (Total Penerimaan)  



5 
 

TC = Total Cost (Total Biaya)  

Untuk menghitung kelayakan usahatani kentang menggunakan rumus: 

RC Ratio 

Untuk mengetahui kelayakan usahatani kentang menguntungkan atau tidak 

Dilakukan perbandingan antara besarnya penerimaan dengan Total biaya yang 

dikeluarkan, (Soekartawi, 2006): 

R/C = 
  

  
 

Keterangan : 

TR = Total penerimaan yang diperoleh dari berusahatani kentang (Rp) 

TC = Total pengeluaran yang digunakan dalam berusahatani kentang (Rp) 

Break Even Point  (BEP) 

Analisis BEP dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi 

minimum, penerimaan minimum serta harga jual minimum yang harus dicapai 

agar tidak mengalami kerugian namun juga tidak memperoleh keuntungan 

(Kadariah et al., 2000): 

BEP Produksi (Kg) =  
   

     
  

BEP Penerimaan (Rp) = 
   

  
   

 

  

BEP Harga (Rp/ Kg)  = 
  

 
  

Keterangan: 

TFC = Total Biaya Tetap (Rp) 

P = Harga Jual Per unit (Rp/Kg) 

AVC = Biaya variabel per unit (Rp/ Kg) 

TC  = Total Cost (Rp) 

Q   = Produksi (Kg 

2. Untuk mengetahui saluran pemasaran dan efisiensi pemasaran kentang 

dilakukan dengan cara mengikuti aliran produksi kentang dari petani sampai 

ke konsumen akhir. 

Margin Pemasaran 

Untuk menganalisis pemasaran data harga yang digunakan adalah harga 

ditingkat petani (produsen) dan harga ditingkat konsumen, secara sistematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Sutarno, 2014): 

MP = Pr- Pf 

Keterangan : 

MP = Margin pemasaran kentang (Rp/kg) 

Pr   = Harga kentang di tingkat konsumen (Rp/kg) 

Pf   = Harga kentang di tingkat produsen (Rp/kg) 

Share harga 

Share harga dapat dihitung menggunakan rumus (Soekartawi, 1993): 
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X = (Pf/Pr) x 100% 

Keterangan : 

F  = Share harga yang diterima petani 

Pf = Harga di tingkat produsen 

Pr = Harga di tingkat konsumen 

Rasio Keuntungan dan Biaya 

Distribusi keuntungan dihitungan dengan rumus : 

DK = (
 

 
) terendah/ (

 

 
) tertinggi 

 

Keterangan : 

DK = Distribusi Keuntungan 

Π = Keuntungan Pemasaran 

C = Biaya Pemasaran 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam usahataninya dan 

pemasaran kentang menggunakan deskriptif yang diperoleh dari hasil 

wawancara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biaya dan Pendapatan Usahatani Kentang 

Untuk melakukan usahatani kentang pada umumnya membutuhkan biaya. 

Begitupula dalam melakukakan usahatani kentang di Kecamatan Sembalun. Biaya 

yang dikeluarkan meli[uti biaya tetap dan biaya variabel. 

 

Biaya Tetap 

Adapun rincian biaya produksi yang dikeluarkan pada usahatani kentang 

dapat dilihat : 

Rata-rata Biaya tetap pada Usahatani Kentang Atlantik Tahun 2018 

No Uraian Rp/LLG Rp/Ha 

1 Biaya Pajak 15.742 24.434 

2 Biaya Penyusutan 159.444 247.475 

 Jumlah 175.186 271.909 

Sumber : Data Primer (2018) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya tetap yang digunakan dalam 

usahatani kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur 

berdasarkan tabel 4.5 yakni biaya pajak lahan dan biaya penyusutan. Biaya pajak 

rata-rata per luas lahan garapan (0,64 Ha) sebesar Rp. 15.742 atau sebesar Rp. 

24.434 per Ha. Kemudian untuk biaya penyusutan sebesar Rp. 159.444 per LLG 

atau Rp. 247.475 per Ha. Dengan demikian maka jumlah total biaya tetap yakni 

sebesar Rp. 175.186 per LLG atau Rp. 271.909  per Ha.  

Biaya Variabel 
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Berikut biaya sarana produksi pada usahatani kentang di Kecamatan 

Sembalun Kabupaten Lombok Timur : 

Rata-rata Biaya Sarana Produksi Per Luas Lahan Garapan (0,64 Ha) Pada 

Usahatani Kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok 

Timur  

No. Sarana Produksi 
Jumlah 

(Kg) 

Harga 

(Rp/Kg

) 

Nilai  

Per LLG 

(0,64 Ha) 

Nilai Per 

Hektar 

1. Bibit 1.251 13.000 

16.268.57

1 25.250.554 

2. Pupuk 

  a. ZA 245 1.800 442.285  686.474 

  b. Petroganik 1.264 2.000 2.529.411 3.925.916 

  c. Phonska 307 3.000 921.428 1.430.155 

  d. SP3 184 3.000 552.857 858.093 

Sub total 

 

9.800 4.445.981 6.873.638 

3. 
Pestisida & Obat-

obatan   
311.714 483.813 

Jumlah Total Biaya Sarana Produksi 
21.026.26

6 
32.608.005 

Sumber : Data Primer Diolah 2018 

Dapat diketahui bahwa biaya sarana produksi untuk bibit rata-rata per luas 

lahan garap/LLG (0,64 Ha) sebesar Rp. 16.268.571 atau 25.250.554 per Ha 

dengan harga rata-rata/Kg sebesar Rp. 13.000. Biaya rata-rata penggunaan pupuk 

sebesar Rp. 4.445.981 per LLG atau Rp. 6.873.638 per Ha serta penggunaan biaya 

pestisida dan obat-obatan sebesar Rp. 311.714 per LLG atau Rp. 483.813 per Ha 

sehingga total penggunaan biaya sarana produksi rata-rata untuk ushatani kentang 

di Kecamatan Sembalun yakni sebesar Rp. 21.026.266 per LLG atau Rp. 

32.608.005 per Ha. 

Selain pupuk, pestisida dan obat-obatan yang termasuk dalam biaya 

variabel, biaya tenaga kerja juga termasuk biaya variabel. Biaya tenaga kerja 

merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh petani responden untuk membayar 

tenaga kerja baik tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga. 

Berikut rincian penggunaan tenaga kerja pada usahatani kentang di Kecamatan 

Sembalun : 

Biaya Tenaga Kerja Pada Usahatani Kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2018 

No Aktivitas Biaya (Rp/LLG) Biaya (Rp/Ha) 

1. Pengolahan Lahan 493.714 766.297 

2. Buat Bedengan 685.714 1.064.301 

3. Penanaman 585.142 908.203 

4. Pemupukan 194.285 301.552 

5. Pemanenan 800.000 1.241.685 

 Jumlah 2.758.855 4.282.038 

Sumber : Data Primer diolah 
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Dapat diketahui bahwa biaya rata-rata penggunaan tenaga kerja yang 

dikeluarkan oleh petani dalam melakukan usahatani kentang di Kecamatan 

Sembalun yakni sebesar Rp. 2.758.855 per LLG (0,64 Ha) atau Rp. 4.282.038 per 

Ha. Biaya tertinggi yang dikeluarkan oleh petani terdapat pada aktivitas 

pemanenan. Hal tersebut dikarenakan untuk sistem pembayaran panen kentang 

dihitung Rp. 350/Kg hasil produksi kentang dengan sistem borongan.  

Jumlah Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan 

Produksi, nilai produksi dan pendapatan rata-rata serta harga jual rata-rata 

hasil produksi ushatani kentang di Kecamatan Sembalun dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Jumlah Produksi, Nilai Produksi dan Pendapatan Pada Usahatani Kentang di 

Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 

No. Uraian 

Usahatani Kentang 
Kriteria 

Kelayakan 
Per LLG 

(0,64 Ha) 
Per Ha 

1. Produksi Kentang (Kg) 11.600 18.004   

2. Harga Kentang (Rp/Kg) 5.000 5.000   

3. Nilai Produksi (Rp) 58.000.000 90.022.172   

4. Biaya Produksi (Rp) 23.451.892 36.399.833   

5. Pendapatan (Rp) 34.537.669 53.606.138   

6. R/C 2.4 Layak 

7. Analisis Break Even Point   

     a. BEP Produksi 

7.945  < tingkat 

produksi 11.600 Layak 

     b. BEP Harga 

2.077 < tingkat 

harga 5.000 Layak 

 

   c. BEP Penerimaan 

39.945.283 < 

tingkat penerimaan 

58.000.000 Layak 

Diketahui bahwa rata-rata produksi kentang dalam satu kali proses 

produksi yakni sebesar 11.600 Kg per LLG (0,64 Ha) atau 18.004 Kg per Ha 

dengan harga rata-rata sebesar Rp. 5.000 sehingga diperoleh nilai produksi 

sebesar Rp. 58.000.000 per LLG atau Rp. 90.022.172 per Ha. Biaya produksi rata-

rata yang digunakan yakni sebesar Rp. 23.451.892 atau Rp. 36.399.833 per Ha 

sehingga diperoleh pendpatan sebesar Rp. 34.537.669 per LLG atau Rp. 

53.606.138 per Ha.  

Analisis R/C 

Hasil analisis R/C menunjukkan bahwa nilai R/C usahatani kentang di 

Kecamatan Sembalun sebesar 2,4. Dengan demikian usahatani kentang tersebut 

efisien atau layak untuk dikembangkan. Nilai tersebut memiliki makna pula 

bahwa dengan pengorbanan sebesar Rp. 1,00 maka akan mengahasilkan nilai 

produksi atau penerimaan sebesar Rp. 2,4. Nilai R/C dipengaruhi oleh besar 

kecilnya nilai penerimaan dan total biaya produksi. Apabila nilai total biaya 

produksi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penerimaan maka bisa dipastikan 



9 
 

nilai R/C kurang dari 1. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R/C 

lebih dari 1. 

Analisis BEP (Break Event Point) 

Dapat diketahui nilai BEP produksi dan nilai BEP harga. Break Even Point 

(BEP) merupakan analisis nilai titik impas yang menunjukkan keadaan suatu 

usaha tidak mengalami kerugian maupun untung. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa BEP produksi rata-rata sebesar 7..945 Kg, sedangkan 

produksi rata-rata kentang di Kecamatan Sembalun per LLG (0,64 Ha) sebesar 

11.600 Kg. Atinya BEP produksi lebih kecil dari tingkat produksi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa ushatani kentang di Kecamatan Sembalun sangat layak untuk 

dikembangkan berdasarkan hasil analisis BEP produksi. 

 Dapat diketahui pula nilai BEP harga yakni sebesar Rp. 2.077. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat produksi rata-rata 11.190 Kg, selama 

harga rata-rata berada diatas Rp. 2.077 maka usahatani kentang tersebut layak 

untuk diusahakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harga rata-rata 

kentang adalah sebesar Rp. 5.000/Kg. Artinya, nilai BEP harga jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai harga rata-rata kentang persatuannya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa usahatani kentang di Kecamatan Sembalun layak untuk 

dikembangkan dengan melihat nilai harga rata-rata yang berlaku hampir dua kali 

lipat dibandingkan dengan nilai hasil analisis BEP harga. Selain itu juga, dalam 

tabel 4.9 diketahui nilai hasil hasil analisis BEP penerimaan. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa nilai BEP penerimaan sebesar Rp. 39.945.283. Bila 

dibandingkan dengan nilai penerimaan yakni sebesar Rp. 58.000.000, maka nilai 

BEP penerimaan jauh lebih kecil dibawah nilai penerimaan. Usahatani kentang di 

Kecamatan Sembalun layak untuk dikembangkan. 

 

Saluran Pemasaran 

Saluran Pemasaran 1 

Petani (Produsen)                Kelompok Tani               PT. Indofood 

Saluran Pemasaran 2 

Petani (Produsen) Pedagang Pengepul  Konsumen Akhir 
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Komponen Saluran Pemasaran Kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten 

Lombok Timur 

No Uraian 

Saluran 

Pemasaran 1 

(Rp/Kg) 

Saluran 

Pemasaran 2 

(Rp/Kg) 

1 Produsen (Petani)     

  Harga Jual 5000,00 8000,00 

        

  A. Harga Beli 5000,00 8000,00 

  B. Biaya Pemasaran     

           1. Biaya Transport 150,00 8,00 

           2. Biaya Buruh 80,00 0,00 

           3. Biaya Karung 35,00   

           4. Biaya Kresek   14,00 

  Jumlah Biaya 265,00 22,00 

  C. Harga Jual     

  D. Keuntungan (c-a-b) 4735,00 3978,00 

  

E. Margin Pemasaran (c-

a) 0,00 4000,00 

2 Konsumen Akhir     

  Harga Beli 5500,00  12000,00 

3 Total Biaya Pemasaran     

  Total Keuntungan     

  Pemasaran     

  Total Margin Pemasaran 500,00 4000,00 

  Share Produsen (Petani) 90,9 66,6666667 

  Distribusi Keuntungan 

 

0,67 

Menunjukkan bahwa, pada saluran 1 petani langsung menjual kentang ke 

konsumen akhir, yaitu PT. Indofood. Pengepul yang merupakan kelompok tani 

hanya bertindak sebagai tempat pengambilan kentang oleh PT. Indofood tanpa 

mengambil keuntungan. Sedangkan pada saluran II petani menjual hasil 

produksinya ke pengepul dengan harga yang diterima petani sebesar Rp. 8.000/Kg 

dan pengepul menjual ke konsumen akhir dengan harga Rp. 12.000/Kg 

Pada tabel 3.5.  diketahui bahwa saluran pemasaran II adalah saluran 

dengan biaya yang paling rendah bila dibandingkan dengan saluran pemasaran I, 

yaitu Rp. 22/Kg. 
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Analisis Efisiensi Pemasaran 

Margin Pemasaran 

Margin Pemasaran Pada Saluran Pemasaran Kentang Di Kecamatan                  

Sembalun Kabupaten Lombok Timur 2018 

Saluran 

Pemasaran 

Harga rata-rata (Rp/Kg) Margin 

Pemasaran 

Kriteria 

Keputusan 

 Petani Pengepul  Konsumen akhir  

1.PT. Indofood 5.000 5.000          5.500 500               Efisien 

2. PPDs 5.000 8.000          12.000 4.000            Efisien 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Semakin kecil margin suatu saluran pemasaran, maka semakin efisien 

saluran peamsaran tersebut. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3.5. diatas dapat 

dinyatakan bahwa pemasaran kentang di Kecamatan Sembalun tahun 2018 yang 

paling efisien adalah pada saluran pemasaran I, yaitu marginnya Rp. 500 jika 

dibandingkan dengan saluran pemasaran II sebesar Rp. 4.000. 

Share Farmer’s 

Berikut merupakan perhitungan farmers share pada masing-masing saluran 

kentang atlantik di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat: 

Share Petani Pada Pemasaran Kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten 

Lombok Timur Tahun 2018. 

No Uraian Saluran I Saluran II 

1. Harga Jual Petani (Rp/Kg) 5000 8.000 

2. Harga Beli Konsumen (Rp/Kg) 5.500 12.000 

3. Share Petani (%) 90,9% 66,6% 

Sumber : Data Primer Diolah 

Menunjukkan bahwa persentase harga yang diterima petani atau dengan 

kata lain share petani merupakan imbalan terhadap kegiatan produksi kentang 

atlantik yang dihasilkan. Share yang diterima oleh petani pada saluran I sebesar 

90,9% dan saluran II dengan persentase sebesar 66,6%. Artinya kedua saluran 

pemasaran tersebut efisien karena share ditingkat petani ≥60%. Jika share petani 

≥60% maka pemasaran sudah dikatakan efisien. 
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Distribusi Keuntungan 

Berikut merupakan perhitungan distribusi keuntungan pada pemasaran 

kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat : 

Nilai Distribusi Keuntungan pada Saluran Pemasaran Kentang di Kecamatan 

Sembalun Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018. 

Saluran 

Pemasaran 

Kriteria Efisiensi DK Keterangan 

I  Tidak dianalisis Pemasaran 

Langsung 

II Lebih dari 60% 0,67 Efisien 

Distribusi keuntungan pada saluran satu tidak diperhitungkan karena 

petani seolah-olah langsung menjual ke konsumen akhir yaitu PT. Indofood. Pada 

saluran dua persentase sebesar 66,6%, artinya saluran pemasaran pada saluran dua 

tersebut efisien karena share ditingkat petani lebih dari 60%. Jika share petani 

kurang dari 60% maka pemasaran tersebut tidak efisien. 

Kendala Yang Dihadapi Oleh Petani 

Kendala-Kendala Yang dihadapi Dalam Usahatani Dan Pemasaran Kentang di 

Kecamtan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. 

No Jenis Hambatan  Petani Persentase (%) 

1 Harga bibit yang tinggi 35 33 

2 Cuaca yang tidak menentu 27 20 

3 Serangan Hama dan penyakit  19 14 

4 Keterlambatan Bibit 35 33 

Sumber : data primer diolah 

Kendala pertama adalah bibit, sebanyak 35 (33%) petani responden pada 

usahatani kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur mengalami 

masalah dengan ketersediaan bibit, karena pihak penyedia tidak tepat waktu dalam 

pengiriman bibit kentang dan harga kentang yang diberikan oleh pihak mitra 

sangat mahal.  

Kendala kedua adalah cuaca yang tidak menentu mengakibatkan petani 

responden kesulitan untuk memprediksi musim tanam, sehingga saat penanaman 

petani akan mengalami kesulitan. Pengaruh kondisi alam yang tidak menentu akan 

mengakibatkan penerimaan petani berkurang karena produksi yang dihasilkan 

menurun. Kendala ketiga adalah harga, sebanyak 35 (33%) petani responden pada 

usahatani kentang di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur mengalami 

masalah harga yng murah yang diberikan oleh PT. Indofood. 

Kendala terakhir adalah serangan hama dan penyakit dan menyebabkan 

rendahnya kualitas dan kuantitas hasil produksi. Serangan hama pada tanaman 

kentang adalah hama penggerek umbi, hama trip, kutu daun, orong-orong dan 

penyakit pada tanaman kentang adalah penyakit busuk daun, penyakit layu 

bakteri, penyakit busuk umby, penyakit fusarium dan penyakit bercak kering. 

Biasanya peani menanggulangi hama dan penyakit dengan pemberian pestisida. 

Khusus penyakit busuk umbi petani hanya perlu mengendalikannya dengan cara 
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pergiliran tanaman, sanitasi kebun dan penggunaan bibit yang baik. Dan untuk 

penyakit yang lain petani menggunakan obat seperti victory, veto, zenpro dan 

besmore. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1) Usahatani kentang layak untuk diusahakandengan nilai pendapatan 

Rp.34.537.669/Ha, R/C sebesar 2,4. BEP Produksi sebesar Rp.7.945, BEP 

Harga sebesar 2.077 dan BEP Penerimaan sebesar Rp.39.945.283/Ha 

2) Saluran pemasaran kentang di Kecamatan Sembalun mempunyai dua 

saluran yaitu saluran satu sebanyak 35 orang (100%) responden dan 

saluran dua dengan jumlah 10 orang (22%) reponden. Saluran pemasaran 

kentang di Kecamatan Sembalun adalah efisien dengan nilai margin 

pemasaran, share farmer’s dan distribusi keuntungan. 

3) Petani dalam melakukan usahatani kentang menghadapi beberapa 

hambatan yaitu 1) harga bibit yang mahal dan kedatangannya sering 

terlambat 2) serangan hama dan penyakit. 

Saran 

Adapun saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Petani sebaiknya dapat memproduksi bibit kentang sendiri dari hasil bibit 

yang diberikan oleh PT. Indofood dengan kualitas yang lebih baik agar 

dapat memenuhi keterlambatan bibit. 

2) Petani sebaiknya mempertahankan mitra dengan PT. Indofood 
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