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ABSTRAK 

Tujuan dalam dalam penelitian ini adalah untuk : (1) Mengidentifikasi saluran pemasaran 

pisang di Kabupaten Lombok utara; (2) Menganalisis efisiensi pemasaran pisang di Kabupaten 

Lombok Utara; (3) Mengidentifikasi kendala yang di alami petani dan lembaga pemasaran dalam 

memasarkan pisang di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif 

dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik survei dan wawancara. Unit analisis 

adalah petani pisang dan lembaga pemasarang pisang. Jumlah petani responden ditetapkan secara 

“Purposive sampling” sebanyak 30 orang dan secara “snowball sampling” yaitu untuk 

mengetahui lembaga-lembaga yang terlibat dalam saluran pemasaran pisang di Kabupaten 

Lombok Uatara dan untuk lembaga pemasarannya sebanyak 12 lembaga pemasaran. Analisis 

data yang digunakan adalah analisis deskriftif dan efisiensi pemasaran.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 saluran pemasaran pisang di 

Kabupaten Lombok Utara yaitu pada saluran pemasaran I Petani–Pedagang Pengumpul Desa–

Pedagang Pengecer–Konsumen, saluran pemasaran II Petani–Pedagang Pengumpul Desa–

Pedagang Besar–Pedagang Pengecer–Konsumen akhir dan saluran pemasaran III Petani–

Pedagang Pengumpul Desa–Pedagang Pengumpul Kecamatan–Pedagang Antar Pulau. Efisiensi 

pemasaran pisang di Kabupaten Lombok Utara digambarkan dari margin pemasaran, share harga 

dan distribusi keuntungan. Dari margin pemasaran saluran yang lebih efisien yaitu saluran 

pemasaran I dengan total margin sebesar Rp. 4.259/kg kemudian saluran pemasaran II dengan 

total margin pemasaran sebesar Rp. 4.850/Kg. Untuk share harga saluran pemasaran I dan II 

tidak efisien, saluran pemasaran I (lebih efisien dari saluran II)  dengan share harga sebesar 

36,04% dan untuk saluran II dengan share harga sebesar 28,14%. Dari distribusi keuntungan 

untuk saluran I sebesar 0,33 yaitu tidak efisien sedangkan untuk saluran pemasaran II sebesar 

0,32 tidak efisien (lebih efisien dari SP I). Adapun kendala yang dihadapi  oleh petani responden 

adalah harga jual yang rendah dan kendala lembaga pemasaran pisang di Kabupaten Lombok 

Utara yaitu, margin harga rendah, keinginan  konsumen berbeda-beda, daya serap pasar masih 

kurang, waktu tempuh yang lama dan kekurangan jumlah pengecer. 

Kata kunci: Pisang, Efisiensi Pemasaran, Saluran Pemasaran 
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ABSTRACT 

The aims of this research are : (1) to identify banana marketing channel in North 

Lombok; (2) to analyze the marketing efficiency of bananas in North Lombok; (3) to identify the 

constraints experienced by farmers and marketing institutions in marketing bananas in North 

Lombok. This research uses descriptive method and data collection technique used is survey and 

interview technique. The unit of analysis is banana farmers and banana marketers. The number 

of respondent farmers was set for 30 persons "snowball sampling"; and the number of traders 

was searched through and found 12 traders. Data analyses used are descriptive analysis and 

marketing efficiency. 

The results of this study indicate that there are three marketing channels of bananas in 

North Lombok, thath are, the marketing channels of I ( Grower-Village collector- Retailer-

Consumer); II (Grower- Village collector- Whole sales- Retailer- Consumer); and III ( Grower-

Village collector- District cellector- Inter island- Trader). Market effisiciency is discribud from 

margin, farmer share and profit distribustion, marketing margin shows that channel I is share 

effisiency that channel II, Farmer share that merketing of banana is not effisient, as also viewed 

from profit distribution. Problem faced by farmer were low price and faced by traders were low 

margin, variation of consumer wants, low market obserpation, long time distribution and low 

number of retailers. 

Keywords: Banana, Marketing Efficiency, Marketing Channel 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang atau membangun, dimana 

80% penduduknya bermata pencaharian pokok di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan 

sektor yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional (Adjid, 2001 

dalam Rosmawati, 2011). Salah satu  sasaran pembagunan pertanian antara lain adalah 

pembangunan pertanian yang mencakup peningkatan produksi pertanian tanaman pangan 

melalui berbagai usaha. Peningkatan produksi pangan seperti beras, palawija, dan produksi 

pangan yang berasal dari hortikultura (sayuran dan buah-buahan) adalah ditujukan untuk 

membantu terjaminnya pangan yang cukup dan memperbaiki taraf hidup petani dan keluarganya 

(Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, 2009). 

Pisang merupakan salah satu buah yang dapat berproduksi sepanjang tahun dan tidak 

mengenal musim. Pisang dikonsumsi oleh masyarakat pada berbagai tingkat lapisan ekonomi, 

baik lapisan ekonomi atas, lapisan menengah dan lapisan bawah. Hal ini disebabkan karena buah 

pisang mudah didapat baik di kota maupun di desa, harganya relatif murah dan buah pisang 

mengandung nilai gizi yang baik (Wikipedia, 2017). Buah pisang merupakan salah satu 

komoditas buah unggulan di Indonesia, Indonesia dikenal sabagai produsen pisang no 7 dunia. 

Pisang juga merupakan buah yang paling banyak di konsumsi masyarakat Indonesia karena 

sekitar 45% konsumsi buah-buahan adalah pisang (Wikipedia, 2017). Pada tahun 2013 produksi 

pisang  di Indonesia  mencapai 6,28 juta ton dan luas panen mencapai 100.000 ha (Sumber Pusat 

Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal, 2015). 

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang hasil produksi 

pisang yang cukup melimpah serta potensial dan memiliki peluang pengembangan yang cukup 

prospektif dari tahun 2011-2014 produksi pisang  yang tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 
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91.831 ton. Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu penghasil pisang dengan jumlah produksi yang cukup 

besar. Komoditas pisang di Lombok Utara memiliki prospek yang baik, karena di dukung oleh 

lahan yang subur dan iklim yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman  pisang, yaitu dapat tumbuh 

di lahan kering dan lahan basah dimana pada tahun 2014 hasil produksinya mencapai 2.135 ton. 

Pisang merupakan salah satu komoditas buah-buahan yang memiliki sifat tidak tahan lama 

dan mudah rusah maka dari itu dibutuhkan pemasaran yang lebih baik dan cepat agar pemasaran 

lebih efisien. Produksi pisang  yang ada di Kabupaten Lombok Utara banyak di kirim ke luar 

Kabupaten Lombok Utara. Terlihat di sepanjang jalan Kabupaten Lombok Utara menuju luar 

daerah terlihat banyak mambawa buah pisang, baik itu menggunakan alat angkut truk, pick-up, 

sepeda motor yang ditambahkan ranjang di belakang dan alat transportasi umum lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) 

Bagaimana saluran pemasaran pisang di Kabupaten lombok Utara; 2) Bagaimana efisiensi 

pemasaran pisang di Kabupaten Lombok Utara dan 3) Apa saja kendala yang dihadapi petani dan 

lembaga pemasaran dalam memasarkan pisang di Kabupaten Lombok Utara. Tujuan penelitian 

ini untuk: 1) Untuk mengetahui saluran pemasaran pisang di Kabupaten Lombok Utara; 2) Untuk 

menganalisis efisiensi pemasaran pisang di Kabupaten Lombok Utara dan 3) Untuk mengetahui 

kendala yang di alami petani dan lembaga pemasaran dalam memasarkan pisang di Kabupaten 

Lombok Utara. Manfaat penelitian ini adalah: 1) Bahan informasi bagi petani dan lembaga 

pemasaran pisang dalam mengembangkan usahanya; 2) Bahan informasi bagi para peneliti lain 

yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama pada aspek yang berbeda 

dimasa yang akan datang dan 3) Salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata 1 di 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian 

dilaksanakan di Desa Loloan (Kecamatan Bayan) dan Desa Genggelang(Kecamatan Gangga) 

yakni berdasarkan jumlah produksi terbanyak purposive sampling. Unit analisis yang digunakan 

adalah petani produsen pisang dan pedagang yang terlibat dalam pemasaran pisang. Sampel 

responden petani produsen sebanyak 30 orang responden ditentukan secara quota sampling. 

Pengambilan responden secara accindental sampling untuk petani dan snowball sampling untuk 

lembaga pemasaran yaitu sejumlah 12 lembaga pemasaran. Jenis data yang digunakan adalah 

data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Analisis data yang digunakan deskriftif dan efisiensi pemasaran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden merupakan bagian yang paling penting dari suatu penelitian. 

Karakteristik responden dan lembaga pisang di Kabupaten Lombok Utara dalam penelitian ini 

meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah tanggungan keluarga, dan 

pengalaman berusaha. 

Umur Responden 

Umur merupakan salah satu faktor yang menentukan produktifitas responden dalam 

menentukan usaha. Semakin tua umur seseorang maka semakin kurang produktifitasnya dan 

sebaliknya semakin muda umur seseorang dalam arti sudah termasuk dalam angkatan kerja 

produktif maka akan semakin produktif tenaganya untuk digunakan dalam suatu pekerjaan. 
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Petani yang berada pada kisaran umur produktif adalah golongan umur 15-64 tahun, sedangkan 

umur tidak produktif adalah golongan umur antara 0-14 tahun (Rahayuningsih, 2009). 

Tabel 1. Sebaran Responden Petani dan Pedagang Berdasarkan Umur di Kabupaten 

Lombok Utara 

No Responden 

Umur (Tahun) 

< 15 15-64 ≥65 

Orang % Orang % Orang % 

1 Petani Pisang 0 0 28 93,3 2 6,7 

2 Pedagang Pengumpul Desa 0 0 5 100 0 0 

3 Pedagang Pengumpul 

Kecamatan 

0 0 1 100 0 0 

4 Pedagang Besar 0 0 2 100 0 0 

5 Pedagang Pengecer 0 0 4 100 0 0 

Sumber :Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kisaran umur petani dalam saluran pemasaran 

pisang di Kabupaten Lombok Utara adalah 15-64 tahun  sebanyak 28 orang (93,3%) dan kisaran 

≥65 sebanyak 2 orang (6,7%). Sedangkan untuk kisaran umur lembaga pemasaran pisang di 

Kabupaten Lombok Utara 15-64 tahun, untuk pedagang pengumpul Desa 5 orang (100%), 

pedagang pengumpul Kecamatan 1 orang (100%), untuk pedagang besar 2 orang (100%) dan 

pedagang pengecer 4 orang (100%). 

Dengan demikian secara umum petani dan lembaga pemasaran pisang pada daerah 

penelitian termasuk umur yang produktif, hal ini didukung oleh pendapat Simanjutak (1985) 

dalam Muhidin 2014 yang menyatakan bahwa kisaran umur yang termasuk umur produktif 

antara 15-64 tahun dimana secara fisik dan mental mampu secara optimal untuk bekerja dan 

berusaha menghasilkan barang dan jasa.  

Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan petani dan lembaga pemasaran merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh dalam menjalankan suatu usaha. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih 

tinggi memiliki kecenderungan untuk berpikir secara lebih rasional terutama dalam berpikir, 

membuat keputusan dan mengambil keputusan. Selain itu, seseorang yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi akan lebih mudah dalam menerima dan menerapkan teknologi baru, 

sehingga mampu meningkatkan pendapatannya, dimana tinggi rendahnya pendidikan dapat 

mempengaruhi para petani mengelola usahatani. Adapun pendidikan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pendidikan formal yang telah ditempuh oleh petani responden dan lembaga 

pemasaran. 

Tabel 2. Sebaran Responden Petani dan Lembaga Pemasaran Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan pada Pemasaran Pisang di Kabupaten Lombok Utara, 2018 

No Uraian 
Petani Lembaga Pemasaran 

Orang % Jumlah % 

1 Tidak Pernah Sekolah 1 3,33 0 0 

2 Tidak Tamat SD 5 16,67 1 8,3 

3 Tamat SD 15 50 1 8,3 

5 Tamat SMP 3 10 7 58,4 

7 Tamat SMA 5 16,67 3 25 

8 Tamat perguruan tinggi 1 3,33 0 0 

Jumlah 30 100 12 100 
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Sumber :Data Primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 2 dinyatakan bahwa tingkat petani responden dan lembaga 

pemasaranpada saluran pemasaranpisang di Kabupaten Lombok Utara yaitu tidak pernah sekolah 

sebanyak 1 orang (3,33%) pada petani responden dan pada lembaga pemasaran tidak ada yang 

tidak pernah sekolah. Tidak tamat SD sebanyak 5 orang 16,67 (%) pada petani responden dan 

lembaga pemasaran sebanyak 1 orang (8,3%), tamat SD sebanyak 15 orang (50%) pada petani 

responden dan 1 orang (8,3%) pada lembaga pemasaran. 

 Untuk pendidikan dalam kategori menengah menunjukkan bahwa tamat SMP sebanyak 3 

orang (10%) pada petani responden dan pada lembaga pemasaransebanyak 7 orang (58,4%) dan 

untuk pendidikan dalam kategori tinggi menunjukkan bahwa tamat SMA sebanyak 5 orang 

(16,67%) pada petani responden dan pada lembaga pemasaran sebanyak 3 orang (25%), tamat 

perguruan tinggi sebanyak 1 orang (3,33%) pada petani responden dan pada pedagang tidak ada 

yang tamat perguruan tinggi.Dari informasi yang didapatkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang dimiliki oleh responden, akan semakin cenderung berpikir untuk bagaimana 

cara memperoleh pendapatan yang tinggi  

Tanggungan Keluarga Responden 
Jumlah tanggungan keluarga responden akan mempengaruhi besar kecilnya biaya hidup 

yang dikeluarkan pelaku pemasaran karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga 

tersebut maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup keluarga 

tersebut.  

Tabel 3. Sebaran Responden Petani dan Pedagang Berdasarkan Jumlah Tanggungan 

Keluarga di Kabupaten Lombok Utara, 2018 

No Responden 

Jumlah Tanggungan (Orang) 

1 – 2 3 – 4 5 – 6 

Orang % Orang % Orang % 

1 Petani Pisang 3 10 17 56,67 10 33,33 

2 Pedagang Pengumpul Desa 0 0 5 100 0 0 

3 Pedagang Pengumpul Kecamatan 0 0 1 100 0 0 

4 Pedagang Besar 0 0 1 50 1 50 

5 Pedangan Pengecer 0 0 2 66,67 2 33,33 

Sumber :Data primer diolah (2018) 

Dari tabel 3 menunjukkan jumlah tanggungan keluarga responden yang terbanyak yaitu 

yang tergolong dalam kategori keluarga menengah sebanyak 26orang (61,9%) pada kisaran 

tanggungan 3-4 orang, kemudian disusul sebanyak13 orang responden (30,96%) yang termasuk 

keluarga besar dengan tanggungan 5-6 orang, danterakhir 3 orang responden (7,14%) yang 

termasuk keluarga kecil dengan tanggungan 1-2 orang. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ilyas (1988) dalam Muhidin (2014) menyatakan besar kecilnya 

rumah tangga ditentukan oleh jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Keluarga tergolong 

kecil apabila mempunyai tanggungan keluarga antara 1-2 orang.Kelurga menengah mempunyai 

tanggungan keluarga antara 3-4 orang dan termasuk keluarga besar apabila mempunyai 

tanggungan kelurga lebih dari 5 orang. 

Pengalaman Usahatani 
Pengalaman berusaha merupakan faktor penting dan berpengaruh terutama dalam hal 

pengambilan keputusan yang rasional dalam pemasaran pisang, selain itu pengalaman berusaha 

dapat menentukan hasil pekerjaan yang dilakukan pelaku pemasaran pisang, responden yang 
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sudah lama melakukan usahanya akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mendalam 

tentang apa yang sebaiknya iya lakukan ketika menghadapi suatu masalah dalam usahanya.  

Tabel 4. Sebaran Pelaku Pemasaran Pisang Berdasarkan Pengalaman Usaha di Kabupaten 

Lombok Utara, 2018 

No Responden 

Pengalaman Berusaha (Tahun) 

1-10 11-20 >20 

Orang % Orang % Orang % 

1 Petani Pisang 11 36,66 11 36,67 8 26,67 

2 Pedagang Pengumpul Desa 3 60 2 40 0 0 

3 Pedagang Pengumpul Kecamatan 1 100 0 0 0 0 

4 Pedagang  Besar 0 0 2 100 0 0 

5 Pedagang Pengecer 4 100 0 0 0 0 

Sumber :Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4 bahwa pengalaman usaha responden yang banyak berada pada kisaran 

1-10 tahunsebanyak 19orang (45,2%),  untuk kisaran 11-20 tahun sebanyak 15 orang (35,7%) 

dan 8 orang (19,1%) memiliki pengalaman berusaha berada pada kisaran >20 tahundari jumlah 

keseluruhan sebanyak 42 orang. 

Pengalaman dalam usaha ini menunjukkan seberapa jauh pelaku pemasaran mampu 

mengelola usahanya dengan baik.Semakin lama pengalaman berusaha maka semakin terlihat 

keberhasilan dalam mengelola usahanya.Bagi responden petani pengalaman usaha dapat 

mencerminkan dirinya telah mampu menjalankan usahataninya dengan baik dan benar. Hal ini 

tentu akan berkaitan tentang kualitas pisang yang petani hasilkan sedangkan pada pedagang 

berpengaruh pada pengambilan keputusan meliputi penetuan kualitas pisang, penetuan harga 

jual, penggunaan tenaga kerja, dan lain sebagainya sehingga apa yang dikerjakan dapat berjalan 

maksimal dan mendapatkan keuntungan yang maksimal pula. 

Saluran Pemasaran Pisang 

Saluran Pemasaran I 

Saluran pemasaran I petani menjual pisang ke pedagang pengumpul desa (PPD), pada 

saluran pemasaran ini semua petani responden berada di daerah Desa Loloan Kecamatan Bayan 

dimana daerah ini sangat jauh dari pusat kota kecamatan Bayan, petani responden sudah 

berkerjasama dengan PPD untuk menjual pisang dan produksi pertanian lainnya, dimana petani 

bisa mengambil barang atau bahan pangan pada saaat membutuhkan seperti beras, bahan 

bangunan dll sesuai dengan kebutuhan petani responden.  

Volume jual petani ke PPD sebesar 78,95 kg perbulan atau 19,7 kg perminggu, dengan 

harga Rp. 2.400 per kg dan omset penjualannya sebesar Rp. 173.625 kemudian PPD menjual ke 

pengecer, PPD dan pengecer sudah bekerjasama dan pisang yang dijual dominan adalah pisang 

kayu. Dengan volume beli sebesar 2.786 dengan harga beli Rp. 2.400 dan nilai pembelian 

sebesar 5.873.700 kemudian di jual ke pedagang pengecer dengan volume jual sebesar 2.786 Kg 

perminggu, dengan harga Rp. 3.375 per kg dan omset penjualannya sebesar Rp. 8.217.500. 

setelah itu pedagang pengeceer menjual pisang ke konsumen akhir, konsumen akhir ini adalah 

dominan umat beragama Hindu dimana pisang kayu ini digunakan untuk sembahyang. Dengan 

volume beli sebesar 1.473 kg perminggu dengan harga Rp. 3.375 per kg, nilai beli sebesar Rp. 

4.385.125 dengan volume jual sebesar 1.473 kg perminggu, harga Rp. 6.659 per kg dan rata- rata 

omset penjualannya sebesar Rp. 8.027.177. 

Saluran Pemasaran II 
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Saluran pemasaran II petani menjual pisang ke pedagang pengumpul desa (PPD), petani 

responden dan PPD berada didaerah Desa Ganggelang Kecamatan Gangga. PPD yang membeli 

pisang sudah bekerjasama dengan petani, dimana petani responden akan menjual pisangnya ke 

PPD yang masih keluarga dan kebunnya dekat dengan PPD. Dengan volume jual sebesar 187 kg 

perbulan atau 46,75 kg per minggu, dengan harga Rp. 1.900 per kg dan omset penjualannya 

sebesar Rp. 355.300 kemudian PPD menjual ke Pedagang Besar (PB) dimana pedagang besar ini 

banyak di Kekait Kecamatan Gunung Sari. Dengan volume beli 2.786, harga beli Rp. 1.900 per 

kg dengan nilai pembelian Rp.5.293.400  dan volume jual sebesar 2.786Kg perminggu, dengan 

harga Rp. 3.125per kg dan omset penjualannya sebesar Rp. 8.875.875. 

Pedagang besar menjual ke pengecer dimana pengecernya banyak menjual pisang di Kota 

Mataram, Kebun roeq dll. Dengan volume beli 3.275 kg, harga beli Rp. 3.125 per kg dengan 

nilai pembelian Rp.10.218.750 dan volume jual sebesar 3.275 kg perminggu, dengan harga jual 

Rp. 3.750  per kg dan omset penjualannya sebesar Rp. 12.250.00 dan Pengecer menjual ke 

konsumen akhir, pada penjualan ke konsumen akhir terlihat harga beli dan harga jual pengecer 

sangat tinggi. Dengan volume 60 kg, harga beli Rp. 3.750 per kg dengan nilai pembelian 

Rp.235.000 dan volume jual sebesar 60 kg perminggu, dengan harga jual Rp. 6750  per kg dan 

omset penjualannya sebesar Rp. 395.000. 

Saluran Pemasaran III 

Saluran pemasaran III petani menjual pisang ke pedagang pengumpul desa (PPD) yang 

dimana petani dan PPD berada di daerah Desa Genggelang Kecamatan Gangga dengan volume 

jual sebesar 109 kg perbulan atau 27,25 kg per minggu, dengan harga Rp. 2.103 per kg dan 

omset penjualannya sebesar Rp. 230.026 kemudian PPD menjual ke Pedagang pengumpul 

kecamatan (PPK), PPD menjual ke PPK dimana PPK ini berada di satu kecamatan yaitu 

Kecamatan Gangga sehingga PPD  sedikit membutuhkan modal transportasi, dengan volume beli 

3.143 kg, harga beli Rp. 2.103 dan nilai pembelian Rp. 6.609.729 sedangkan volume jual sebesar 

3.143 kg perminggu, dengan harga Rp. 2.310per kg dan omset penjualannya sebesar Rp. 

7.260.330 dan PPK menjual ke luar daerah yaitu Denpasar dengan produk pertanian lainnya 

dengan volume beli sebesar 8.571 kg per minggu harga beli Rp. 2.310 dan nilai pembeliannya 

sebesar Rp. 19.799.010. dan volume jual 8.571 kg per minggu, harga jual Rp. 7.100, omset 

penjualannya Rp. 60.854.100. Menurut informasi dari responden bahwa pisang yang dijual ke 

luar daerah yaitu Bali Denpasar, dijual ke pengumpul pisang dari pengumpul pisang baru dijual 

ke pengecer kemudian dijual ke konsumen akhir. 

Biaya dan keuntungan pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan sejumlah pengeluaran atau pengorbanan yang dikeluarkan 

oleh lembaga pemasaran dalam proses pemasaran pisang. Keuntungan pemasaran adalah selisih 

harga yang diminta oleh lembaga pemasaran sebagai hasil dari pemasaran pisang yany telah 

dikurangi dengan biaya pemasaran. Lembaga pemasaran dikatakan mendapatkan keuntungan 

apabila pendapatan yang diterima lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Biaya dan keuntungan 

masing-masing lembaga pemasaran pisang di Kabupaten Lombok Utara disajikan pada Tabel 4.9 
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Tabel 5. Biaya dan Keuntungan Pemasaran Pisang Pada Masing-masing Saluran. 

Pemasaran dalam 1 Minggu di Kabupaten Lombok Utara, 2018 

No Uraian 
Saluran Pemasaran 

I  II  III  

1 
Petani 

a. Harga Jual (Rp/Kg) 

 

2.400 

 

1.900 

 

2.103 

2 

Pedagang Pengumpul Desa (PPD) 

a.  Harga Beli (Rp/Kg) 

b.  Biaya Pemasaran (Rp/Kg) 

c.  Harga Jual (Rp/Kg) 

d.  Margin Pemasaran (c - a) (Rp/Kg) 

e.  Keuntungan Pemasaran (c – a - b) (Rp/Kg) 

 

2.400 

197 

3.375 

975 

778 

 

1.900 

181 

3.125 

1.225 

1.044 

 

2.103 

73 

2.310 

207 

134 

3 

Pedagang Pengumpul Kecamatan  (PPK) 

a.  Harga Beli (Rp/Kg) 

b.  Biaya Pemasaran (Rp/Kg) 

c.  Harga Jual (Rp/Kg) 

d.  Margin Pemasaran (c - a) (Rp/Kg) 

e.  Keuntungan Pemasaran (c – a - b) (Rp/Kg) 

   

2.310 

361 

7.100 

4.790 

4.429 

4 

Pedagang Besar (PB) 

a.  Harga Beli (Rp/Kg) 

b.  Biaya Pemasaran (Rp/Kg) 

c.  Harga Jual(Rp/Kg) 

d.  Margin Pemasaran (c - a) (Rp/Kg) 

e.  Keuntungan Pemasaran (c – a - b) (Rp/Kg) 

  

3.125 

11 

3.750 

625 

614 

 

5 

Pedagang Pengecer (PP) 

a.  Harga Beli (Rp/Kg) 

b.  Biaya Pemasaran (Rp/Kg) 

c.  Harga Jual (Rp/Kg) 

d.  Margin Pemasaran (c - a) (Rp/Kg) 

e.  Keuntungan Pemasaran (c – a - b) (Rp/Kg) 

 

3.375 

22 

6.659 

3.284 

3.262 

 

3.750 

291 

6.750 

3.000 

2.709 

 

Konsumen Akhir 6.659 6.750 - 

Harga jual pedagang antar pulau 0 0 7.100 

Total biaya 219 483 - 

Total  Keuntungan 4.040 4.367 - 

Persentasi Keuntungan (%) 94,85 90 - 

 Dari Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa biaya pemasaran paling tinggi terjadi pada 

saluran pemasaran II. Karena saluran pemasaran II ini merupakan saluran yang paling 

terpanjang. Untuk keuntungan tertinggi terjadi pada saluran pemasaran I dikarenakan saluran 

pemasaran I ini saluran yang terpendak sedangkamn untuk saluran ke III biaya dan 

keuntungannya kita tidak ketahui karena pemasaran pisang ke luar daerah. Biaya pemasaran 

meliputi biaya transportasi, biaya tenaga kerja dan biaya retribusi pasar. 

 

 

 



9 

 

Efisiensi pemasaran pisang di Kabupaten Lombok Utara 

Margin Pemasaran 

Margin pemasaran adalah selisih harga jual ditingkat produsen dengan harga yang diterima 

oleh konsumen akhir. Apabila nilai margin pemasaran pada suatu saluran pemasaran lebih kecil 

dari nilai margin pemasaran pada saluran lebih kecil dari nilai margin pemasaran pada saluran 

pemasaran yang lain, maka saluran pemasaran tersebut dikatakan paling efisien. 

Tabel 6.Margin Pemasaran Pada Masing-Masing Saluran Pemasaran Pisang di Kabupaten 

Lombok Utara Tahun, 2018 

Saluran 

Pemasaran 

Harga Rata-rata (Rp/Kg) Margin 

Pemasaran 

Kriteria Keputusan 

Tingkat 

Petani 

Tingkat 

Konsumen 

I 2.400 6.659 4.259 Lebih Efisien dari SP II  

II 1.900 6.750 4.850 Efisien 

III 2.103 - - Tidak diketahui 

Tabel 6 menjelaskan bahwa dari ketiga saluran pemasaran tersebut, saluran pemasaran I 

memiliki  nilai margin pemasaran yang paling kecil, yaitu sebesar 4.259 dan merupakan saluran 

pemasaran yang paling efisien bila dibandingkan dengan dengan saluran pemasaran II. Hal 

tersebut sesuai dengan kriteria margin pemasaran bahwa semakin kecil nilai margin pemasaran, 

maka pemasaran dikatakan semakin efisien. Saluran pemasaran I lebih efisien dari saluran 

pemasaran II, disebabkan oleh rantai pemasaran yang pendek dari produsen pisang ke pedagang 

pengumpul desa trus ke pengecer dan kemudian ke konsumen akhir yang berlokasi di Kota 

Mataram. Sedangkan untuk saluran pemasaran ke III kita tidak mengetahui margin 

pemasarannya karna pisang tersebut dijual ke luar daerah. 

Share Harga 

Besarnya bagian yang diterima petani terhadap harga yang dibayar konsumen pada setiap 

saluran pemasaran dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut. 

Tabel 7 Bagian Harga yang Diterima Pada Setiap Saluran Pemasaran Pisang di Kabupaten 

Lombok Utara, 2018 

Saluran 

Pemasaran 

Harga Rata-rata (Rp/Kg) 
Share Harga 

(%) 
Kriteria Keputusan 

Tingkat Petani 
Tingkat 

Konsumen 

I 2.400 6.659 36,04 Lebih efisien dari SP II 

II 1.900 6.750 28,14 Efisien 

III 2.103 - - Tidak Diketahui 

Sumber :Data Primer diolah (2018) 

Pada Tabel 7 diatas terlihat bahwa harga pisang pada setiap saluran pemasaran berbeda-

beda hal ini tergantung pada  jenis pisang, jumlah volume pisang yang dijual-belikan dan 

banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat dalam setiap saluran pemasaran.Saluran pemasaran 

I dan II dikatakan tidak efisien karena share harga ≤ 60%, karena sesuai dengan kriteria share 

harga apabila persentase kurang dari 60% maka pemasaran tersebut dikatakan tidak efisien. 

Sedangkan untuk saluran pemasaran III tidak diketahui karena penjualan pisang keluar daerah. 

Distribusi Keuntungan 

Distribusi Keuntungan adalah pembagian keuntungan antara lembaga pemasaran pada tiap-

tiap saluran pemasaran yang terlibat. 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 atau tidak merata. 
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Tabel 8  Distribusi Keuntungan Antar Lembaga Pemasaran Pisang di Kabupaten Lombok 

Utara, 2018 

Saluran 

Pemasaran 

π/c 

Terendah 

π/c 

Tertinggi 

Distribusi 

Keuntungan 
Kriteia keputusan 

I 0,27 0,81 0,33  Lebih efisien dari SP II 

II 0,18 0,56 0,32 Efisien  

III - - - Tidak diketahui 

Sumber :Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 8 diatas distribusi keuntungan pada masing-masing lembaga pemasaran 

pisang di Kabupaten   Lombok Utara menunjukkanpada saluran pemasaran I tidak efisien karena 

berdasarkan kriteria distribusi keuntungan kurang dari 0,5 yaitu sebesar 0,33 ( tidak adil atau 

tidak merata) dan pada saluran II tidak efisien karena berdasarkan kriteria distribusi keuntungan 

kurang dari 0,5 yaitu sebesar 0,32 ( tidak adil atau tidak merata). Sedangkan saluran IIItidak 

diketahui distribusi keuntungan karena penjualan pisang ke luar daerah.  

Pada saluran pemasaran I tidak efisien dimana cara pemasaran pisang di Kabupaten   

Lombok Utara yaitu petani menjual pisang ke pedagang pengumpul desa (PPD) secara langsung 

dimana petani bisa mengambil uang maupun barang terlebih dahulu di PPD, kemudian PPD 

menjual langsung ke pedagang pengecer yang ada di pasar renteng Kota Mataram dimana 

konsumen akhir nya adalah sebagian besar umat hindu yang membeli pisang untuk kebutuhan 

beribadah, pisang yang di beli adalah pisang kayu. Dan pada saluran pemasaran II cara 

pemasarkan pisang di Kabupaten Lombok Utara yaitu para petani menjual pisang ke pedagang 

pengumpul desa (PPD), kemudian menjual ke pedagang besar dan ke pedagang pengecer. Pisang 

yang jual belikan adalah pisang ijo dan pisang mas. 

Sebagai pembanding bahwa pada Tabel 8 Saluran Pemasaran I pada pedagang pengumpul 

desa diketahui biaya pemasaran sebesar Rp. 197 per kg dan keuntungan pemasaran sebesar Rp. 

778 per kg sedangkan di pedagang pengecer biaya pemasaran sebesar Rp. 22 per kg dan 

keuntungan pemasaran sebesar Rp.3.262 per kg. Pada saluran pemasran II diketahui pada 

pedagang pengumpul desa biaya pemasaran sebesar Rp. 181 per kg dan keuntungan pemasaran 

Rp.1.044 per kg, pedagang besar biaya pemasaran sebesar Rp. 11 per kg dan keuntungan sebesar 

Rp. 614 per kg dan pada Pedagang pengecer biayanya Rp.291 per kg dan keuntungan sebesar 

Rp. 2.709 per kg.  

Kendala Pemasaran pisang di Kabupaten Lombok Utara 

Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang menghambat atau 

mempersulit proses pemasaran pisang di Kabupaten Lombok Utara. Dari hasil penelitian di 

Kabupaten Lombok Utara dapat diketahui beberapa kendala yang dihadapi oleh petani yaitu 

harga sedangkan kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasaran yaitu margin harga yang 

rendah, keinginan konsumen yang berbeda-beda, daya serap pasar masih kurang, waktu tempuh 

yang lama dan kekurangan jumlah pengecer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 
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Tabel. 9.  Kendala yang Dihadapi Petani dan Lembaga Pemasaran Pisang di Kabupaten   

Lombok Utara, 2018. 

No Kendala-kendala 

Petani Lembaga Pemasaran 

Jumlah 

(orang) 
% 

Jumlah 

(orang) 
% 

1 Margin Harga Rendah 7 23,34 2 14,29 

2 
Keinginan  Konsumen 

berbeda-beda 
0 0 2 14,28 

3 
Daya Serap Pasar masih 

Kurang 
0 0 1 7,15 

4 
Waktu Tempuh yang 

lama 
0 0 1 7,14 

5 
Kekurangan Jumlah 

Pengecer 
0 0 1 7,14 

Jumlah 7 23,34 7 100 

Sumber :Data primer diolah (2018) 

Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa dari 30 petani responden sebesar 7(23,34%) orang petani 

responden mengakui bahwa yang menjadi kendala adalah harga. Kendala harga yang dimaksud 

adalah terlalu rendahnya harga yang ditawarkan oleh pedagang pengumpul kepada petani yang 

menyebabkan berkurangnya pendapatan petani. Harga beli pisang yang mereka terima sangat 

rendah apabila saaat panen, untuk meminimalisir berkurangnya pendapatan seharusnya para 

petani memberikan nilai tambah terhadap produksi pisang misalnya membuat kripik pisang agar 

pendapatan petani bertambah. 

Kendala lembaga pemasaran sebanyak 2 (14,29%) orang mengakui bahwa margin harga 

yang rendah. Dimana lembaga pemasaran ini membeli pisang di petani dengan harga yang mahal 

sedangkan pada saat menjual lembaga pemasaran ini menjual pisang dengan harga yang murah, 

murah artinya dengan menjual lebih dari harga beli tapi ketika pisang banyak dipasaran terpaksa 

harus menjual dengan harga yang murah baik itu dibawah harga beli dipetani maupun lebih 

rendah sedangkan lembaga pemasaran ini juga menanggung biaya transfortasi. Lembaga 

pemasaran ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih para lembaga pemasaran harus 

mengusai pasar, harus mengetahui dimana kurangnya pisang dipasar tersebut dan memilih 

menjual pisang pada harga pasar tertinggi. 

Sebanyak 2 (14,28%) orang responden lembaga pemasaran menghadapi kendala pada saat 

melakukan pemasaran yaitu keinginan  konsumen berbeda-beda. Setiap konsumen yang datang 

menginginkan jenis pisang yang berbeda-beda, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para 

konsumen tersebut. Ini yang menjadi kendala bagi para lembaga pemasaran karna keinginan dari 

konsumen terkadang tidak bisa dipenuhi. Maka dari itu lembaga pemasaran berusaha memesan 

kepada petani atau pedagang pengumpul untuk memesan jenis pisang yang sesuai dengan 

permintaan konsumen misalnya pisang saba. 

Sebanyak 1 (7,15%) orang responden terkendala dimana daya serap pasar masih 

kurang.Pedagang pengumpul ini bingung memasarkan pisangnya kemana baik itu di pedagang 

pengumpul didalam daerah KLU maupun diluar daerah KLU (seperti Mataram, Lombok Barat 

dan Lombok Tengah) pada saat pisang sudah banyak di para pedagang pegumpul besar, otomatis 

para pedagang pengumpul ini menjual dengan harga yang sangat murah mengingat sifat pisang 

yang mudah rusak dan harga yang  dimintapun sangat murah oleh pedagang besar karna stok 

pisangnya sudah sangat banyak. Maka dari itu pedagang pengumpul menginginkan ada banyak 
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usaha pengolahan pisang khususnya di Kecamatan Gangga KLU agar para pedagang pengumpul 

bisa bermitra dengan para pengusaha yang mengolah produksi pisang. 

Kendala waktu tempuh yang lama sebanyak 1 (7,14%) orang lembaga pemasaran dengan 

alasan ketika mengirimkan pisang dibutuhkan waktu beberapa hari sehingga produksi pisang 

bisa sampai ke tangan pedagang pengumpul atau konsumen.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kendala lain yang dihadapi oleh lembaga 

pemasaran adalah kekurangan jumlah pengecer yaitu sebanyak 1 (7,14%) orang responden 

dengan alasan bahwa pedagang sangat butuh pedagang pengecer dengan jumlah yang banyak 

untuk mempermudah lancarnya penjualan pisang mengingat sifat pisang yang mudah rusak jadi 

diperlukan pemasaran yang lebih cepat, maka dari itu strategi pedagang pengumpul dengan cara 

mencari pedagang pengecer banyak dan meminta untuk menjual pisang. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah 

1. Ada 3 saluran pemasaran pisang yang ada di Kabupaten   Lombok Utara yaitu: (1) Petani–

Pedagang Pengumpul Desa–Pedagang Pengecer– Konsumen Akhir, (2) Petani–Pedagang 

Pengumpul Desa–Pedagang Besar–Pedagang Pengecer–Konsumen Akhir dan (3) Petani–

Pedagang Pengumpul Desa–Konsumen Akhir.  

2. Secara Umum, pemasaran pisang di Kabupaten   Lombok Utara tidak efisien.  Margin 

pemasaran saluran pemasaran I sebesar Rp. 4.259/kg, saluran pemasaran II dengan 

hargasebesar Rp. 4.850/Kg maka saluran pemasar I lebih efisien, Share harga Saluran 

pemasaran I sebesar 36% (≤ 60%), dan saluran pemasaran II sebesar 28 % (≤ 60%), 

distribusi keuntungan menunjukkan pemasaran pisang tidak efisien karna ada lembaga 

pemasaran yang mengambil keuntungn relatif lebih besar dari pada lembaga pemasaran 

lainnya. 

3. Kendala yang dihadapi oleh petani pisang yaitu harga jual pisang rendah, sedangkan 

kendala pada lembaga pemasaran yaitu margin harga yang rendah, keinginan konsumen 

terhadap jenis pisang berbeda-beda, daya serap pasar masih kurang, waktu tempuh yang 

lama dan kekurangan jumlah pengecer. 

Saran 

Saran penelitian ini adalah 

1. Sebelum melakukan penjualan, petani sebaiknya mencari informasi perkembangan harga, 

sehingga petani memiliki acuan dalam menentukan harga jual agar harga yang diterima 

tidak terlalu rendah. 

2. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan untuk menciptakan usaha pengolahan 

pisang  agar produksi pisang tidak di jual ke luar kabupaten . 
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