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ABSTRACT 

The purpose of this research is to know Structure, Conduct and Performance of mackerel fish 

market in Mataram. This research was conducted in South Ampenan, Ampenan District. Mata-

ram. South Ampenan has four areas. Two areas were selected as research location using pur-

posive sampling. Those areas are Karang Panas and Gatep. The fisherman respondents were 

determined by census technique which found 27 fishermen. While the respondents marketing 

institutions was determined by using Snowball Sampling technique which found 9 marketing 

agencies. The results showed that Market Structure of mackerel in Mataram is oligopsony with 

Market Conduct of mackerel market orientation in Mataram orientated to increase profit and 

The Market Performance of mackerel market in Mataram can be said efficient which margin, 

distribution of margins and the producer share is fair.  

Keywords: marketing, market structure, market conduct, market performance, mackerel  

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar ikan tenggiri di 

Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan 

Ampenan Kota Mataram. Kelurahan Ampenan Selatan memiliki empat lingkungan kemudian 

ditetapkan dua lingkungan secara “Purposive Sampling” yaitu Lingkungan Karang Panas dan 

Lingkungan Gatep sebagai lokasi penelitian. Penentuan responden nelayan ditentukan dengan 

teknik “Sensus” ditemukan sebanyak 27 nelayan. Sedangkan responden lembaga pemasaran 

ditentukan dengan teknik “Snowball Sampling” ditemukan sebanyak 9 lembaga pemasaran. 

Hasil penelitian menunjukkan Struktur pasar ikan tenggiri di Kota Mataram yaitu oligopsoni 

dengan Perilaku pasar ikan tenggiri di Kota Mataram berorientasi pada peningkatan laba dan 

Kinerja pasar ikan tenggiri di Kota Mataram dapat dikatakan sudah efisien berdasarkan Mar-

gin, Distribusi margin dan Nilai share produsen yang sudah adil. 

Kata Kunci: pemasaran, struktur pasar, perilaku pasar, kinerja pasar, ikan tenggiri 

  



 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3 

wilayah negara ini berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luas, maka Indo-

nesia pun diakui secara internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS 

tahun 1982. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP. 

18/MEN/2011, luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta Km², dengan panjang pantai 95.181 

Km. Dengan luas wilayah laut Indonesia tersebut, maka Indonesia dikaruniai dengan keane-

karagaman kehidupan hayati dan non hayati. Karena itu, perikanan laut merupakan sumber 

daya alam yang sangat potensial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkat-

kan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan. 

Potensi sumber daya ikan di Kota Mataram mencapai 1.797-ton tahun 2015 dengan 

potensi sumber daya ikan pelagis besar adalah 158-ton, pelagis kecil 891-ton, ikan demersal 

adalah 510-ton ikan karang 205,5-ton udang 18-ton cumi-cumi 14,5-ton. Sedangkan produksi 

ikan tenggiri yang tergabung dalam ikan pelagis besar pada tahun 2015 menurun berada pada 

angka 57-ton dibanding tahun sebelumnya (Dinas Perikanan Kota Mataram, 2017). Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui Struktur, Perilaku dan Kinerja Pasar ikan tenggiri di Kota 

Mataram.  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan unit yang 

dianalisis adalah nelayan Kelurahan Ampenan Selatan, serta pedagang ikan yang ikan tenggi-

rinya berasal dari tangkapan nelayan Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota 

Mataram. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan 

Kota Mataram yang memiliki 4 Lingkungan kemudian ditetapkan dua lingkungan secara “Pur-

posive Sampling” yaitu Lingkungan Karang Panas dan Lingkungan Gatep atas pertimbangan 

bahwa kedua lingkungan tersebut memiliki nelayan dengan kriteria nelayan penangkap ikan 

tenggiri.   

 Responden dalam penelitian ini adalah 1) nelayan Kelurahan Ampenan Selatan dan;       

2) lembaga pemasaran yang terlibat langsung dalam penyaluran ikan. Jumlah responden ne-

layan ditentukan dengan teknik “Sensus” dan ditemukan sebanyak 27 nelayan yang masih aktif 

melaut. Penentuan responden lembaga pemasaran dilakukan dengan menggunakan metode 

“Snowball Sampling” dan ditemukan sebanyak 9 lembaga pemasaran.  

1. Struktur Pasar 

 Untuk mengetahui struktur pasar pada pemasaran ikan tenggiri dilakukan analisis 

secara deskriptif dan secara kuantitatif. Analisis secara deskriptif dilakukan dengan melihat: a) 

ada tidaknya diferensiasi produk; b) Jumlah pedagang yang terlibat; c) hambatan keluar masuk 

pasar. Sedangkan analisis struktur pasar secara kuantitatif yaitu dengan melihat Konsentrasi 

Rasio.  

Konsentrasi ratio adalah ratio antara jumlah komoditi yang dibeli dengan jumlah yang 

diperdagangkan, yang dinyatakan dalam persen.   

𝐾𝑟 =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑖

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 

Kriteria Keputusan: a) Bila terdapat 1 (satu) pedagang yang memiliki Konsentrasi Rasio min-

imal 95%, maka pasar tersebut mengarah pada pasar monopsoni. b) Bila terdapat 4 (empat) 

pedagang memiliki Konsentrasi Rasio minimal 80%, maka pasar tersebut cenderung mengarah 

pada oligopsoni dengan konsentrasi tinggi. c) Bila terdapat 8 (delapan) pedagang memiliki 

Konsentrasi Rasio minimal 80%, maka pasar tersebut dikatakan berstruktur oligopsoni dengan 

konsentrasi sedang. 



 

2. Perilaku Pasar 

Untuk mengetahui apakah perilaku pasar berorientasi pada pencapaian laba, pertum-

buhan aset atau target penjualan pada pemasaran ikan tenggiri di Kota Mataram, maka dil-

akukan analisis secara deskriptif yaitu dengan melihat: 1) praktik penentuan harga; 2) kerja 

sama antar lembaga pemasaran; 3) fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga 

pemasaran 

3. Kinerja Pasar 

Untuk mengetahui kinerja pasar pada pemasaran ikan tenggiri dilakukan analisis secara 

kuantitatif. Analisis kinerja pasar secara kuantitatif dilakukan dengan melihat efisiensi pemasa-

ran yang meliputi; a) margin pemasaran; b) distribusi margin; c) share produsen. 

a. Margin Pemasaran 

 Margin Pemasaran merupakan selisih harga jual ikan tenggiri di tingkat pedagang a) 

pengecer; b) antar pulau dengan harga di tingkat nelayan. Perbedaan harga atau margin 

pemasaran tersebut dikarenakan adanya keuntungan yang diambil oleh pedagang dan biaya 

yang dikeluarkan dalam memasarkan ikan tenggiri. Secara sistematis margin pemasaran diru-

muskan sebagai berikut (Rahim dan Hastuti, 2008):  

Mp = Pr – Pf 

Keterangan:  a) Mp: Margin pemasaran ikan tenggiri (Rp) b) Pr: Harga di tingkat konsumen 

(Rp) c) Pf: Harga di tingkat produsen (Rp)  

b. Distribusi Margin  

Distribusi margin pemasaran dapat ditentukan dari persentase bagian total margin 

pemasaran yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran ke-i oleh pedagang 

ke-j dan persentase total margin pemasaran yang digunakan untuk keuntungan pedagang ke-j 

(Rahim dan Hastuti, 2008).  

SBij = [ 
Cij

𝑃𝑟− 𝑃𝑓
]  𝑥 100%               Cij   = Hjj − Hbj − Pij   

Sedangkan keuntungan pedagang ke-j: 

SBij = [ 
Pij

𝑃𝑟− 𝑃𝑓
]  𝑥 100%                Pij  = Hjj − Hbj − Cij   

Keterangan: a) SBij: persentase biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh peda-

gang ke-j (%); b) Cij: biaya untuk melaksanakan fungsi pemasaran ke-i oleh pedagang ke-j 

(Rp); c) Skj: bagian keuntungan pedagang ke-j (%); d) Pij: Keuntungan pedagang ke-j (Rp); e) 

Pr: Harga di tingkat pengecer (Rp); f) Pf: harga di tingkat petani (Rp); g) Hjj: harga jual peda-

gang ke-j (Rp); Hbj: harga beli pedagang ke-j (Rp) 
 

c. Share Produsen  

Besarnya share harga yang diterima nelayan dari harga yang dibayarkan konsumen 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Rahim dan Hastuti, 2008):  

𝑆𝑝 =  
𝑃𝑓

𝑃𝑟
 𝑥 100%  

Keterangan: a) Sp: Share yang diterima nelayan (%); b) 𝑃𝑓: harga di tingkat produsen (Rp); c) 

𝑃𝑟: Harga jual ikan pada pedagang akhir. 

Kriteria keputusan share produsen: Jika share produsen ≥ 60% berarti pemasaran dikatakan 

efisien sedangkan jika share produsen ≤ 60% berarti pemasaran dikatakan belum efisien. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Struktur Pasar  

Untuk mengetahui struktur pasar pada pemasaran ikan tenggiri maka dilakukan analisis 

dengan melihat a) diferensiasi produk; b) jumlah lembaga pemasaran; c) hambatan keluarma-

suk pasar dan; d) konsentrasi rasio (Kr). 



 

a. Diferensiasi Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggolongan ikan tenggiri 

dalam berbagai tingkatan. Produk ikan tenggiri yang diproduksi oleh nelayan adalah ikan 

tenggiri spesies Sceomberomerus Commoson atau tenggiri melayu. Hasil penelitian menun-

jukkan bahwa dalam proses pemasaran ikan tenggiri tidak ada diferensiasi produk.  

b. Jumlah Lembaga Pemasaran merupakan kelompok usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditas dari produsen kepada 

konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan kelompok usaha atau individu lainnya. 

Jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran ikan tenggiri di Kota Mataram 

terdapat sebanyak sembilan lembaga pemasaran.  

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Aliran Produk Ikan Tenggiri Disetiap Lembaga Pemasaran. 

Gambar 1 menunjukan sebanyak 27 responden nelayan hasil produksinya dikuasai oleh 

tujuh lembaga pemasaran yaitu dua pengepul, satu pedagang antar pulau dan empat pen-

gecer. Maka pilihan nelayan tempat memasarkan produk ikan tenggiri hanya sedikit, hal ini 

dapat menimbulkan bahwa kemampuan tawar menawar nelayan menjadi lemah, nelayan 

tidak memiliki pilihan yang lebih banyak untuk memilih tempat memasarkan ikan tenggi-

rinya. Bentuk pasar yang ekstrim adalah persaingan sempurna yang dicirikan dengan jumlah 

penjual dan pembeli banyak sehingga harga terbentuk dari adanya kegiatan tawar menawar. 

Maka hal ini dapat mencirikan bahwa struktur pasar ikan tenggiri di Kota Mataram tergo-

long persaingan tidak sempurna (oligopsoni) karena hanya ada beberapa pembeli namun 

jumlahnya tidak banyak. 

c. Hambatan Keluar Masuk Pasar adalah segala keperluan yang harus dipenuhi penjual sebe-

lum keluar atau memasuki pasar. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh responden lembaga 

pemasaran tidak mengalami hambatan dalam pemasaran karena persaingan tidak begitu 

ketat di dalam pasar, modal uang untuk membeli ikan secara langsung tunai bukanlah se-

buah hambatan karena ada lembaga pemasaran seperti pengecer yang tidak membayar ikan 

tenggiri secara langsung tunai. Sekiranya lembaga pemasaran mengalami kerugian dan 

ingin meninggalkan lingkup pemasaran, maka langkah ini dapat dengan mudah dilakukan 

karena tidak ada hambatan yang menghalangi lembaga pemasaran untuk keluar meninggal-

kan pasar. Oleh karena tidak adanya hambatan keluar masuk pasar pada pemasaran ikan 

tenggiri di Kota Mataram maka dapat mencirikan bahwa pasar memiliki struktur persaingan 

sempurna. 

d. Konsentrasi Rasio adalah perbandingan antara ikan tenggiri yang dibeli dengan jumlah yang 

diperdagangkan oleh nelayan.  

Tabel 1. Konsentrasi Rasio (Kr) Pasar Ikan Tenggiri Kota Mataram 2017. 

Lembaga pemasaran Jumlah Pembelian (Kg) 4 Lembaga Pemasaran Dengan PembelianTertinggi 

Antar pulau 1 78  

Pengepul 1 114,5  

Pengepul 2 79,5 114,5 + 79,5 + 78 + 23,5    x  100  

Pengecer 1 21                                    338 

Pengecer 2 23,5  

Pengecer 3 16,5  

Pengecer 4 5  

Total 338 Kr =     87,5 % 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

Nelayan (27) 

Pengepul (2) 

Antar pulau (1) 

Pengecer (4) 

Pengecer (1) 

Antar pulau (1) 



 

Berdasarkan hasil analisis konsentrasi rasio terdapat empat lembaga pemasaran yang men-

guasai pasar dengan total penguasaan pasar mencapai 87,5%. Berdasarkan karakteristik 

keputusan konsentrasi rasio, terdapat empat lembaga pemasaran dengan total nilai konsen-

trasi rasio minimal sebesar 80% maka ini mengindikasikan bahwa pasar ikan tenggiri di 

Kota Mataram cenderung mengarah pada struktur persaingan tidak sempurna (pasar oligop-

soni dengan konsentrasi tinggi). Dengan tingginya nilai konsentrasi rasio maka persaingan 

dapat dikatakan begitu ketat antar beberapa lembaga pemasaran yang terlibat. 
 

2. Analisis Perilaku Pasar 

Perilaku dapat terlihat dari bagaimana lembaga pemasaran menentukan harga jual, 

koordinasi dalam pasar dan pengembangan. Dalam menghadapi kondisi persaingan, produsen 

akan menggunakan sejumlah kekuatan sumber daya ekonomi untuk mempertahankan atau 

memperluas kapasitas persaingannya (Jaya, 2001 cit. Hasibuan, 2017). Untuk mengetahui per-

ilaku pasar pada pemasaran ikan tenggiri di Kota Mataram dilakukan analisis secara deskriptif 

yaitu dengan melihat: a) praktik penentuan harga; b) ada tidaknya kerja sama antar lembaga 

pemasaran; c) fungsi-fungsi pemasaran yang dilakukan. 

a. Penentuan Harga Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemasaran 

yang membeli ikan tenggiri di nelayan dilakukan dengan cara langsung mendatangi nelayan 

ke pantai namun ada juga nelayan yang mendatangi lembaga pemasaran. Harga ikan tenggiri 

sudah ditentukan oleh lembaga pemasaran yang membeli langsung ikan tenggiri dari ne-

layan. Pembayaran dilakukan secara langsung tunai oleh pengepul yang membeli ikan ke 

nelayan karena pengepul memposisikan dirinya untuk lebih unggul dari lembaga pemasaran 

lainnya, sedangkan untuk pengecer yang langsung membeli ikan dari nelayan akan mem-

bayar setelah ikan terjual habis oleh pengecer dikarenakan pengecer tidak memiliki modal 

uang untuk membayar ikan tenggiri secara langsung tunai. Nelayan hanya sebagai pengam-

bil harga karena yang menentukan harga adalah lembaga pemasaran. Nelayan tidak menjual 

ikan tenggirinya langsung ke pasar dengan alasan memberikan kesempatan berusaha kepada 

pengecer serta terbatasnya kemampuan nelayan untuk menjual langsung ke eksportir ikan. 

Pengepul selanjutnya menjual ikan tenggiri kelas lokal kepada pengecer dengan harga yang 

sudah ditentukan yang dilakukan sesuai dengan harga pasaran ikan tenggiri di pasar. Untuk 

ikan tenggiri kelas ekspor harga sudah ditentukan oleh eksportir berdasarkan kurs nilai dol-

lar yang berlaku, begitu juga pada pedagang antar pulau yang menentukan harga adalah 

pedagang antar pulau dengan melihat harga beli yang sudah ditentukan oleh eksportir. Maka 

metode penentuan harga ikan tenggiri yang digunakan oleh setiap lembaga pemasaran ada-

lah penetapan harga bersaing, karena masing-masing lembaga pemasaran menentukan harga 

dengan cara mengikuti perkembangan harga pasar. Dari keterangan tersebut dilihat perilaku 

pasar condong ke peningkatan pencapaian laba yang ingin diperoleh oleh lembaga 

pemasaran. 

b. Kerja Sama Antar Lembaga Pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh re-

sponden lembaga pemasaran mengatakan tidak ada kerja sama antar lembaga pemasaran. 

Tidak ada ikatan yang kuat antara lembaga pemasaran dengan lembaga pemasaran lainya 

yang terjadi dalam kegiatan pemasaran ikan tenggiri di Kota Mataram. Maka hal ini dapat 

menyebabkan lembaga pemasaran bebas untuk memasarkan ikan tenggiri ke lembaga 

pemasaran lain yang memberikan penawaran harga ikan tenggiri yang lebih tinggi. 

c. Fungsi-Fungsi Pemasaran. Dalam melakukan pemasaran ikan lembaga pemasaran 

melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk memperlancar kegiatan pemasaran ikan tenggiri. 

Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi-fungsi pemasaran dengan tujuan barang yang 

di produksi oleh nelayan dapat sampai dengan waktu, mutu, bentuk, harga dan tempat yang 

tepat. 



 

Berdasarkan hasil penelitian kegiatan pemasaran ikan tenggiri di Kota Mataram melibat-

kan lembaga lembaga pemasaran lainnya untuk menyampaikan produksi ikan tenggiri 

sampai ke konsumen akhir. Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya yaitu 

pengepul, pedagang antar pulau dan pengecer. Dalam melakukan kegiatan pemasaran 

tersebut lembaga-lembaga pemasaran melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk mem-

perlancar kegiatan pemasarannya. 

Nelayan yang bertindak sebagai produsen ikan tenggiri melakukan fungsi pemasaran 

yaitu fungsi pertukaran dengan kegiatan hanya menjual ikan tenggiri kepada pengepul, 

pengecer dan pedagang antar pulau. Fungsi fisik yang dilakukan nelayan berupa kegiatan 

pengangkutan ikan tenggiri dari lokasi pendaratan ikan menuju lokasi penjualan yaitu 

tempat usaha lembaga pemasaran seperti pedagang antar pulau. Fungsi Fasilitas yang 

dilakukan oleh nelayan berupa kegiatan biaya, nelayan mengeluarkan biaya untuk jasa 

pengangkutan ikannya. Fungsi fasilitas lainnya yaitu kegiatan penanggungan risiko, ne-

layan harus menanggung risiko apabila sewaktu-waktu ikan tenggiri kualitas ekspor yang 

ditangkap nelayan terdapat cacat pada bagian perut maka harga yang diterima nelayan 

akan menurun serta apabila terjadi perubahan harga di tingkat lembaga pemasaran akhir 

maka nelayan juga harus menanggung risiko terhadap harga jual ikannya. 

Pengepul melakukan fungsi pertukaran yaitu kegiatan pembelian ikan tenggiri pengepul 

datang langsung ke lokasi pendaratan ikan di pesisir pantai Gatep dan Karang Panas. 

Fungsi pertukaran lainnya yang di lakukan pengepul adalah kegiatan penjualan yaitu 

menjual ikan tenggiri yang diperolehnya dari nelayan kemudian dijual ke pedagang antar 

pulau untuk ikan tenggiri kelas ekspor dan juga menjual ke pengecer untuk ikan tenggiri 

kelas lokal. Fungsi fisik yang dilakukan berupa kegiatan pengangkutan ikan tenggiri 

yang diperolehnya dari ne-layan untuk di distribusikan ke lembaga pemasaran lainnya 

yaitu ke pedagang an-tar pulau dan ke pengecer. Fungsi fasilitas yang dilakukan pengepul 

berupa kegiatan permodalan hal ini dilakukan untuk membeli ikan tenggiri dari nelayan 

dengan cara membayar secara langsung ketika ikan tenggiri dibeli. Kegiatan mem-

peroleh informasi pasar yang dilakukan pedagang terkait dengan perubahan harga ikan 

tenggiri yang sudah ditentukan oleh pengecer dan pedagang antar pulau. Kegiatan pe-

nanggungan risiko yang dilakukan berupa risiko perubahan harga, apabila sewaktu-

waktu harga pasaran ikan tenggiri berubah maka risiko perubahan harga harus di-

tanggung oleh pengepul. Kegiatan standarisasi yang dilakukan pengepul yaitu menyortir 

ikan tenggiri menjadi kelas ekspor dan kelas lokal berdasarkan berat yaitu < 7Kg dan ≥ 

19Kg ikan kelas lokal serta 7 Kg-18,9Kg adalah ikan tenggiri kelas ekspor. 

Pedagang Antar Pulau melakukan fungsi pertukaran berupa kegiatan pembelian ikan 

tenggiri dari nelayan dan pengepul. Pedagang antar pulau melakukan kegiatan penjualan 

yaitu menjual ikan tenggiri kelas ekspor ke eksportir yang ada di luar pulau. Fungsi fisik 

yaitu kegiatan penyimpanan untuk dikumpulkan kemudian dilakukan pengangkutan dari 

lokasi usaha ke lokasi penjualan yaitu di luar pulau Lombok menggunakan jasa truk fuso 

yang menyeberang laut melalui pelabuhan Lembar menuju Kota Denpasar. Fungsi fasil-

itas yang dilakukan berupa kegiatan permodalan yang dilakukan yaitu untuk membeli 

ikan tenggiri kemudian membayar langsung kepada nelayan dan pengepul ketika ikan 

tenggiri dibeli. Pedagang antar pulau melakukan kegiatan mencari informasi pasar terkait 

perubahan terjadi terhadap harga ikan tenggiri, hal ini dilakukan untuk mencegah peda-

gang antar pulau merugi ketika harga ikan turun akibat perubahan nilai kurs dollar. 

Kegiatan penanggungan risiko yang dihadapi yaitu risiko perubahan harga ikan tenggiri 

serta apabila terjadi kerusakan pada ikan tenggiri yang dikirim maka pedagang antar pu-

lau harus siap menanggungnya. Kegiatan standarisasi yang dilakukan yaitu menyortir 

ikan tenggiri menjadi kelas ekspor dan kelas lokal berdasarkan berat yaitu < 7Kg dan ≥ 

19Kg ikan kelas lokal serta ikan tenggiri 7Kg-18,9Kg adalah ikan tenggiri kelas ekspor.  



 

Pengecer melakukan fungsi pertukaran berupa kegiatan pembelian ikan tenggiri dari ne-

layan dan pengepul juga melakukan penjualan kembali ikan tenggiri kepada konsumen. 

Kemudian fungsi fisik yang dilakukan berupa kegiatan pengangkutan yaitu membawa 

keliling ikan dari rumah ke rumah untuk dijual kepada konsumen akhir serta ada juga 

pengecer yang mengangkutnya untuk dijual di pasar tradisional. Fungsi pelancar yang 

dilakukan berupa kegiatan mencari informasi terkait perkembangan harga sehingga pen-

gecer tidak mengalami kerugian akibat perubahan harga ikan tenggiri. 
 

3. Analisis Kinerja Pasar 

Kinerja pasar digunakan untuk melihat sejauh mana struktur pasar dan tingkah laku 

pasar dalam proses pemasaran suatu komoditas. Untuk mengetahui kinerja pasar ikan tenggiri 

dilakukan analisis kuantitatif. Analisis kinerja pasar secara kuantitatif dilakukan dengan 

melihat efisiensi pemasaran yang meliputi: a) margin pemasaran; b) margin distribusi; c) share 

produsen. 

a. Margin Pemasaran  

Margin Pemasaran merupakan perbedaan harga jual ikan tenggiri di tingkat lembaga 

pemasaran a) pengecer; b) pedagang antar pulau dengan harga jual di tingkat nelayan. Perbe-

daan harga tersebut dikarenakan adanya keuntungan yang diambil oleh lembaga pemasaran 

dan biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran. 

 

Tabel 2. Margin Pemasaran Distribusi Margin (DM) dan Share Produsen (Sp) 

Pemasaran Ikan Tenggiri Kelas Lokal di Kota Mataram Tahun 2017. 

Pelaku Pasar 
Saluran I  Saluran II (Rp/Kg) 

Margin (Rp/Kg)  DM(%) Sp Margin (Rp/Kg) DM (%) Sp 

Nelayan        

Harga Jual 50000  50000 48750  48750 

Pengepul        

Harga Beli 50000       

Harga Jual 55000       

Margin Pemasaran 5000       

Biaya Pemasaran 638       

Transportasi 102 0,1      

Buruh 446 4,5      

Pengawetan 89 0,9      

Keuntungan 4362 43,6      

Distribusi Margin   50     

Pengecer        

Harga Beli 55000   48750   

Harga Jual 60000   65000   

Margin Pemasaran 5000   16250   

Biaya Pemasaran 1705   978   

Transportasi 0 0,0  455 2,8  

Buruh 588 5,9  0 0  

Kebersihan 392 3,9  0 0  

Pengawetan 137 1,4  98 0,6  

Retribusi 392 3,9  152 0,9  

Kresek 196 2,0  273 1,7  

Keuntungan 3294 32,9  15272 94,0  

Distribusi Margin  50   100  

Konsumen     

Harga Beli 60000  60000 65000  65000 

Total Margin  10000   16250   

Distribusi Margin  100     

Share Perodusen (%)   83,3   75 

Sumber: Data Primer Diolah 2017 



 

Dalam tabel 2 saluran pemasaran I (Nelayan-Pengepul-Pengecer-Konsumen) terdapat 

dua lembaga pemasaran yang terlibat dalam kegiatan pemasaran yaitu pengepul dan pengecer, 

sedangkan pada saluran II (Nelayan-Pengecer-Konsumen) hanya terdapat satu lembaga 

pemasaran yaitu pengecer maka dapat di katakan saluran I memiliki saluran yang lebih panjang 

dari pada saluran II. Hal ini tentu mempengaruhi terkait lamanya proses pendistribusian ikan 

tenggiri dari nelayan hingga konsumen.  

Dari sisi harga jual yang diterima oleh nelayan berbeda antara saluran pemasaran I 

(Rp50.000/Kg) dengan saluran pemasaran II (Rp48.750/Kg). Hal ini merupakan keunggulan 

bersaing dari pengepul yang memberikan penawaran harga pembelian ikan tenggiri kepada 

nelayan dengan harga yang lebih tinggi. 

Jika dilihat total margin pada saluran pemasaran I sebesar Rp10.000/Kg lebih kecil dari 

pemasaran II yaitu Rp16.250/Kg. Berdasarkan kriteria margin pemasaran semakin kecil nilai 

margin pemasaran maka semakin efisien pemasaran itu. Hal ini dapat digambarkan dari biaya 

yang dikeluarkan dan keuntungan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga pemasaran yang ter-

libat. Dengan demikian margin pemasaran yang lebih efisien yaitu saluran pemasaran I karena 

memiliki margin pemasaran lebih kecil.  

 

 

 

Tabel 3. Margin Pemasaran Distribusi Margin (DM) dan Share Produsen (Sp) 

Pemasaran Ikan Tenggiri Kelas ekspor di Kota Mataram Tahun 2017. 

Pelaku Pasar 
Saluran I Saluran II 

 Margin (Rp/Kg) DM(%) Sp   Margin  (Rp/Kg) DM(%) Sp 

Nelayan         

Harga Jual 65000  65000 70000  70000 

Pengepul         

Harga Beli 65000       

Harga Jual 75000       

Margin Pemasaran 10000       

Biaya Pemasaran 854       

Transportasi 166 0,83      

Buruh 362 1,81      

Pengawetan 326 1,63      

Keuntungan 9146 45,73      

Distribusi Margin   50     

Pedagang Antar Pulau         

Harga Beli 75000   70000   

Harga Jual 85000   85000   

Margin Pemasaran 10000   15000   

Biaya Pemasaran 2360   2357   

Transportasi 2143 10,71  2143     14,29  

Buruh 0 0  0            0  

Pengawetan 217 1,09  214       1,43  

Keuntungan 7640 38,2  12643    84,29  

Distribusi Margin    50      

Eksportir         

Harga Beli 85000  85000 85000  85000 

Total Margin Pemasaran 20000   15000   

Disribusi Margin            100  

Share Produsen   76,47   82,35 

Sumber: Data Primer Diolah 2017 

Dalam tabel 3 saluran pemasaran I (Nelayan-Pengepul-Pedagang Antar Pulau-Ekspor-

tir) terdapat dua lembaga pemasaran yang terlibat dalam kegiatan pemasaran yaitu pengepul 

dan pedagang antar pulau, sedangkan pada saluran II hanya terdapat satu lembaga pemasaran 



 

yaitu pedagang antar pulau maka dapat dikatakan saluran I memiliki saluran yang lebih panjang 

dari pada saluran II. Hal ini tentu mempengaruhi terkait lamanya proses pendistribusian ikan 

tenggiri dari nelayan hingga eksportir.  

Menurut Rahim dan Hastuti (2008) semakin panjang saluran pemasaran, maka biaya 

pemasaran yang dikeluarkan akan semakin besar. Hal ini berakibat semakin banyaknya margin 

pemasaran sehingga harga yang diterima nelayan semakin kecil.  

Besarnya margin pemasaran ikan tenggiri kelas ekspor pada saluran pemasaran I sebe-

sar Rp20.000/Kg lebih besar dari pemasaran II yaitu Rp15.000/Kg. Berdasarkan kriteria mar-

gin pemasaran bahwa semakin kecil nilai margin pemasaran maka semakin efisien pemasaran. 

Dengan demikian margin pemasaran yang lebih efisien adalah pada saluran pemasaran II ka-

rena memiliki margin pemasaran paling kecil.  

2. Distribusi Margin 

Berdasarkan table 2 pada saluran pemasaran I biaya yang paling banyak dikeluarkan 

oleh pengepul ialah biaya buruh (4,5%). Biaya buruh dikeluarkan oleh pengepul pada saat 

proses pengantaran ikan ke pengecer dan proses penimbangan ikan. Sedangkan biaya paling 

rendah adalah biaya transportasi (0,1%) biaya ini dikeluarkan pengepul untuk kebutuhan bahan 

bakar kendaraan dalam proses pengangkutan ikan. Pada pengecer biaya paling tinggi yang ha-

rus dikeluarkan adalah biaya buruh (5,9%) dalam proses penjualan ikan di pasar dan biaya yang 

terendah adalah biaya pengawetan (1,4%) yang digunakan untuk pembelian es batu guna men-

jaga mutu ikan yang dijual. Keuntungan paling besar diterima oleh pengepul (43,6%) lebih 

besar dibanding pengecer (32,9%). Distribusi margin pada saluran I dan II dapat dikatakan 

sudah efisien karena mampu melakukan pembagian margin yang merata di setiap lembaga 

pemasaran. 

Sedangkan pada saluran pemasaran II hanya terdapat satu lembaga pemasaran, biaya 

tertinggi ada pada biaya transportasi (2,8%) karena ada beberapa pengecer yang memasarkan 

ikan tenggiri ke pasar tradisional Kebon Roek dan sebagian lagi menjual dari rumah ke rumah 

(berkeliling), biaya yang terendah adalah pengawetan (0,6%) yang digunakan untuk pembelian 

es batu guna menjaga mutu ikan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh saluran pemasaran II 

cukup tinggi sebesar 94%, angka ini cukup tinggi karena sebagian lembaga pemasaran ada 

yang sudah memperhitungkan jasa pemasaran yang dilakukan, metode pemasaran yang 

digunakan lembaga pemasaran tersebut adalah mendatangi konsumen langsung dari rumah ke 

rumah. 

Pada tabel 3 distribusi margin ikan tenggiri kelas ekspor pada saluran pemasaran I biaya 

tertinggi yang dikeluarkan pengepul adalah biaya buruh (1,81%). Biaya buruh dikeluarkan oleh 

pengepul pada saat proses pengantaran ikan ke pedagang antar pulau. Biaya terendah yang 

dikeluarkan berada pada transportasi (0,83%) ini adalah biaya bahan bakar kendaraan yang 

dikeluarkan saat pengangkutan ikan tenggiri. Sedangkan pada pedagang antar pulau biaya ter-

endah adalah biaya pengawetan (1,09%). Biaya tertinggi adalah biaya transportasi (10,71%), 

biaya ini dikeluarkan karena pedagang antar pulau harus menanggung biaya pengiriman ikan 

yang ditujukan untuk eksportir ikan yang ada di Kota Denpasar, kendaraan yang digunakan 

adalah Truk Fuso yang menyeberang melalui pelabuhan Lembar ke pelabuhan Padang Bai. 

Keuntungan yang diperoleh pengepul (45,73%) lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang 

antar pulau (38,20%). 

Pada saluran pemasaran II seluruh biaya ditanggung oleh pedagang antar pulau karena 

hanya terdapat satu lembaga pemasaran. Biaya paling tinggi yang dikeluarkan adalah biaya 

transportasi (14,29%) biaya ini dikeluarkan karena pedagang antar pulau harus menanggung 

biaya pengiriman ikan yang ditujukan untuk eksportir ikan yang ada di Kota Denpasar, ken-

daraan yang digunakan adalah Truk Fuso yang menyeberang melalui pelabuhan Lembar ke 

pelabuhan Padang Bai. Biaya paling rendah adalah biaya pengawetan (1,43%) yang digunakan 



 

untuk pembelian es batu guna menjaga mutu ikan yang dijual. Serta dengan keuntungan yang 

dicapai sejumlah 84,29% dari total margin. 

3. Share Produsen 

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan persentase bagian harga yang diterima 

nelayan sebagai imbalan terhadap kegiatan produksinya berada di atas 60%. Artinya setiap 

saluran pemasaran sudah efesien dan mampu memberikan pembagian harga yang adil kepada 

nelayan sehingga total harga yang dijual pada lembaga pemasaran akhir tidak sepenuhnya din-

ikmati oleh lembaga pemasaran.  

Untuk ikan tenggiri kelas lokal share tertinggi yang diterima oleh nelayan berada pada 

saluran I (83,3%) yaitu dari nelayan ke pengecer langsung ke konsumen dibandingkan pada 

saluran pemasaran II (75%). Hal ini terjadi karena pada saluran pemasaran I harga jual ikan 

tenggiri lebih mahal (Rp50.000/Kg) dibandingkan saluran ke II (Rp48.750/Kg) dan harga jual 

lembaga pemasaran akhir lebih murah pada saluran pemasaran I (Rp60.000/Kg) dari saluran 

pemasaran II (Rp65.000/Kg) yang mengakibatkan angka perbandingan share produsen saluran 

pemasaran I lebih tinggi dibandingkan saluran pemasaran II. Maka dapat dikatakan bahwa 

saluran pemasaran I untuk ikan tenggiri kelas lokal lebih efisien dengan nilai share produsen 

83,3%. 

Sedangkan nilai share produsen tertinggi pada ikan tenggiri kelas ekspor terdapat pada 

saluran pemasaran II (82,35%) yaitu dari nelayan langsung ke pendagang antar pulau 

dibandingkan dengan saluran pemasaran I (76,47%) yaitu dari nelayan ke pengepul baru ke 

pedagang antar pulau. Hal ini membutuhkan proses yang cukup panjang dalam pendistribusian 

ikan tenggiri kelas ekspor sehingga adanya tambahan margin yang mengakibatkan harga jual 

nelayan pada saluran pemasaran I lebih murah (Rp65.000/Kg) dibandingkan saluran pemasa-

ran II (Rp70.000/Kg). Untuk harga jual ke eksportir di kedua saluran sama besar 

(Rp85.000/Kg) karena tujuan penjualannya sama yaitu eksportir ikan di Kota Denpasar.  Maka 

saluran yang lebih efisien pada saluran pemasaran ikan tenggiri kelas lokal adalah saluran 

pemasaran II dengan nilai konsentrasi rasio 82,35%. 

Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan analisis kinerja pasar dapat disimpulkan seluruh saluran pemasaran ikan 

tenggiri lokal (saluran I dan II) dan ekspor (saluran I dan II) dengan margin pemasaran yang 

relatif kecil, distribusi margin yang sudah merata serta share produsen yang didominasi oleh 

nelayan menunjukkan bahwa pemasaran ikan tenggiri sudah efisien. Upaya peningkatan 

efisiensi pemasaran ikan tenggiri dapat dilakukan oleh lembaga pemasaran dengan mengurangi 

biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Struktur pasar ikan tenggiri di Kota Mataram berstruktur persaingan tidak sempurna (Oli-

gopsoni dengan konsentrasi tinggi) dengan ciri-ciri; (a) Tidak terdapat diferensiasi produk; 

(b) Hanya ada beberapa lembaga pemasaran, namun jumlahnya tidak banyak; (c) Tidak 

ada hambatan yang dihadapi untuk keluar-masuk pasar; (d) Nilai konsentrasi rasio dengan 

empat lembaga pemasaran sebesar 87,5%.  

2. Perilaku pasar ikan tenggiri di Kota Mataram berorientasi pada peningkatan laba digam-

barkan dengan: (a) penentuan harga hanya dilakukan oleh pedagang perantara sehingga 

nelayan hanya sebagai pengikut harga (price tacker); (b) Dalam pemasaran ikan tenggiri 

tidak ada kerja sama yang terjadi antar pedagang; (c) Fungsi-fungsi pemasaran yang dil-

akukan (1) Nelayan: penjualan, pengangkutan, penanggungan risiko; (2) Pengepul: pem-

belian, penjualan, pengangkutan, permodalan/biaya, informasi pasar standarisasi;              



 

(3) Pedagang antar pulau: pembelian, penjualan, pengangkutan, penyimpanan, permoda-

lan/biaya, informasi pasar, standarisasi; (4) Pengecer: pembelian, penjualan, pengangku-

tan, informasi pasar, standarisasi.  

3. Kinerja pasar ikan tenggiri di Kota Mataram dapat dikatakan sudah efisien yang digam-

barkan dengan: (a) margin pemasaran yang lebih rendah (Rp10.000/Kg) dibanding saluran 

pemasaran II (Rp16.250/Kg); (b) distribusi margin yang merata antar setiap pedagang dan; 

(c) nilai share produsen sebesar 83,3%. Untuk ikan tenggiri kelas ekspor lebih efisien pada 

saluran pemasaran II dicirikan dengan (a) jumlah margin yang lebih kecil (Rp15.000/Kg) 

dibanding saluran pemasaran I (Rp20.000/Kg); (b) hanya terdapat satu pedagang perantara 

yang terlibat sehingga tidak ada pembagian distribusi margin dengan pedagang lainnya 

dan; (c) nilai share produsen sebesar 82,35%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disarankan: 

1. Kepada nelayan untuk memilih saluran pemasaran ikan tenggiri kelas ekspor yang lebih 

efisien yaitu saluran pemasaran II (Nelayan-Pedagang Antar Pulau-Eksportir) 

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melakukan penelitian mengenai 

pemasaran ikan laut kelas ekspor lainnya yang diproduksi oleh nelayan. 

3. Kepada pemerintah setempat untuk memperbaharui administrasi terkait dengan pendataan 

nelayan karena mencegah terjadinya salah sasaran dalam hal undangan penyuluhan atau 

pun pemberian bantuan. 
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