
ARTIKEL ILMIAH 

 

ANALISIS PERBANDINGAN KEUNTUNGAN USAHA PENJUALAN BUAH-

BUAHAN YANG BERJUALAN SECARA BERPINDAH/TIDAK MENETAP 

DAN BERJUALAN SECARA MENETAP DI KOTA MATARAM 

 

 

 

 

OLEH: 

BAIQ SOFIA ANITA RAHMI 

C1G 114 018 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 



1 
 

ANALISIS PERBANDINGAN KEUNTUNGAN USAHA PENJUALAN BUAH-

BUAHAN YANG BERJUALAN SECARA BERPINDAH/TIDAK MENETAP 

DAN BERJUALAN SECARA MENETAP DI KOTA MATARAM 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BENEFITS OF FRUIT SELLING 

BUSINESSES THAT SELL BY MOBILE/NOT SETTLING AND SELLING 

PERMANENTLY IN MATARAM CITY 

 

By: 

Baiq Sofia Anita Rahmi 

NIM. C1G 114 018 

Main Supervisor: Dr. Ir. Halimatus Sa’diyah, M.. Sc. 

Supervisor: Dian Lestari Miharj, S.P., MA. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi alasan pedagang memilih 

berjualan buah-buahan secara berpindah/tidak menetap dan berjualan secara menetap 

di Kota Mataram; 2) Menganalisis perbandingan keuntungan usaha penjualan buah 

secara berpindah/tidak menetap dan berjualan secara menetap di Kota Mataram; 3) 

Mengetahui kendala-kendala yang dialami pedagang buah yang berjualan secara 

berpindah/tidak menetap dan berjualan secara menetap di Kota Mataram.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram dilakukan secara Purposive Sampling. 

Jumlah responden ditetapkan sebanyak 20 orang secara quota Sampling. Penentuan 

jumlah responden masing-masing pedagang yang berjualan secara berpindah/tidak 

menetap (pick up, motor) dan pedagang yang berjualan secara menetap (kios) 

ditentukan secara proposional. Setelah memperoleh jumlah responden masing-

masing pedagang tersebut maka penentuan responden yang akan diwawancarai 

dilapangan dilakukan secara accidental sampling. Secara umum dapat disebut 

proposional accidental sampling. Analisis data yang digunakan diantaranya adalah 

alasan-alasan pedagang, analisis keuntungan, analisis uji beda dan kendala-kendala 

usaha penjualan buah-buahan yang berjualan secara berpindah/tidak menetap dan 

berjualan secara menetap. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Cara 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara langsung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alasan pedagang buah yang 

berjaulan secara berpindah/tidak menetap adalah mudah dan praktis, tidak memiliki 

tempat usaha serta sewaktu-waktu bisa berpindah-pindah. Sedangkan alasan 

pedagang buah yang berjualan secara menetap adalah sudah memiliki tempat usaha.; 
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2) Keuntungan yang diperoleh setiap pedagang buah yang berjualan secara 

berpindah/tidak menetap menggunakan pick up adalah Rp 5.598.799/bulan dan motor 

adalah Rp 665.372/ bulan, sedangkan yang berjualan buah secara menetap 

menggunakan kios adalah Rp 5.565.525/bulan. Usaha penjualan buah-buahan secara 

berpindah/tidak menetap dan berjualan secara menetap memiliki efisiensi usaha lebih 

dari satu. Artinya usaha penjualan buah sudah efisien atau menguntungkan, di mana 

penjualan buah secara berpindah/tidak menetap (pick up sebesar 1,21 dan motor 

sebesar 1,11) sedangkan berjualan secara menetap (kios sebesar 1,23). Uji statistika 

dengan menggunakan uji beda  (analisis varian klarifikasi satu arah) menyatakan 

perbandingan keuntungan antara pick up dengan motor (0,020) dan motor dengan 

kios (0,016) berbeda nyata karena nilai signifikannya lebih kecil dari taraf nyata yaitu 

sebesar 0,05. Sementara kios dengan pick up tidak berbeda nyata karena nilai 

signifikannya 0.981 lebih besar dari taraf nyata sebesar 0,05. Sedangkan untuk 

perbandingan efisiensi antara pick up dengan motor, motor dengan kios, dan kios 

dengan pick up tidak berbeda nyata karena nilai signifikanyna lebih besar dari taraf 

nyata sebesar 0,05. Artinya bahwa  usaha penjualan buah-buahan secara 

Berpindah/tidak menetap maupun penjuala buah secara menetap layak untuk di 

usahakan.; 3) Kendala-kendala dalam penjualan buah-buahan secara berpindah/tidak 

menetap dan  penjualan buah secara menetap antara lain: a) Kendala dalam penjualan 

buah seperti sifat buah yang mudah rusak, dan tersediannya buah saat hari-hari besar 

terbatas;  b) Kendala dalam pembelian buah yaitu terbatasnya modal, mahal, dan 

fluktuasi harga; c) Kendala  dalam lokasi penjualan yaitu sering terjadi operasi 

penertiban. 

Kata Kunci: buah-buahan, berpindah, menetap, perbandingan keuntungan. 

ABSTRACT 

This study aims to: 1) Identify the reasons traders choose to sell fruits by mobile / not 

settle and selling permanently in Mataram City; 2) Analyzing the comparison of the 

benefits of fruit selling business by mobile / not settle and selling permanently in 

Mataram City; 3) Knowing the constraints experienced by fruit traders who sell 

mobile / not settle and selling permanently in Mataram City. This research was 

carried out in Mataram City by purposive sampling. The number of respondents was 

set as many as 20 people in the Sampling quota. Determination of the number of 

respondents each trader who sells on a mobile / not settle (pick up, motor) and traders 

who sell permanently (kiosks) are determined proportionally. After obtaining the 

number of respondents for each trader, the determination of the respondents to be 

interviewed in the field is done by accidental sampling. In general, it can be called 

proportional accidental sampling. Analysis of the data used include the reasons for 

traders, profit analysis, different test analysis and the constraints of fruit selling 

businesses that sell mobile / not settle and sell permanently. The type of data used is 

qualitative and quantitative data. Data sources consist of two sources, primary and 
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secondary data. The method of collecting data in this study is by direct interview. The 

results of the study show that: 1) The reason for fruit traders who are mobile around 

in a sedentary / not settle is easy and practical, having no place of business and being 

able to mobile from time to time. While the reason for fruit traders who sell 

permanently is that they already have a place of business; 2) The profit gained by 

each fruit trader who sells on the mobile / not settle does use a pick up is Rp. 

5,598,799 / month and the motorbike is Rp. 665,372 / month, while those selling fruit 

permanently using a kiosk are Rp. 5,565,525 / month. Fruits selling businesses 

mobile / not settle and sell permanently have more than one business efficiency. This 

means that the fruit sales business has been efficient or profitable, where the sale of 

fruit is mobile / not settle (pick up is 1.21 and the motor is 1.11) while selling it 

permanently (stall is 1.23). Statistical tests using a different test (one-way 

clarification variant analysis) states that the comparison of the benefits between pick-

up with motor (0.020) and motor with kiosk (0.016) is significantly different because 

the significant value is smaller than the real level of 0.05. While the kiosk with pick 

up is not significantly different because the significant value of 0.981 is greater than 

the real level of 0.05. Whereas for comparison of efficiency between pick-up with 

motor, motor with kiosk, and kiosk with pick-up is not significantly different because 

the significant value is greater than the real level of 0.05. This means that the fruit 

sales business by mobile / not settle or selling fruit permanently is worthy of effort; 3) 

Constraints in the sale of fruits by mobile / not settle and selling fruit permanently 

include: a) Constraints in selling fruit such as the nature of fruit that is easily 

damaged, and the availability of fruit during limited holidays; b) Constraints in 

purchasing fruit are limited capital, expensive, and price fluctuations; c) Constraints 

in the location of the sale are frequent control operations.  

Keywords: fruits, mobile, settle, profit comparison. 

I. PENDAHULUAN 

Kota Mataram merupakan salah satu pusat penjualan berbagai produk 

pertanian termasuk buah-buahan. Pedagang buah-buahan baik yang berjualan secara 

berpindah/tidak menetap maupun pedagang yang berjualan secara menetap marak 

muncul dipinggir Jalan Raya dan persimpangan jalan seperti di Kecamatan Mataram 

(Jalan Majapahit dan Jalan Pendidikan), di Kecamatan Ampenan (Jalan Haji Sucipto, 

dan Jalan Suprapto) dan di Kecamatan Cakranegara (Jalan Jayangkarana atau Arena 

Buah) dan lain-lain.  

Produksi buah-buahan di Kota Mataram pada tahun 2016 sebesar 12.560 

kwintal, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 11.037 

kwintal, (lihat lampiran 2). Namun kenaikan jumlah produksi sebesar 15,23% 

tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi buah  sebesar 20,02% di Kota 

Mataram, karena standar konsumsi buah yang ditetapkan Food and Agriculture 

Organization Of United Nation (FAO) sebesar 65,75 kilogram per kapita per tahun, 
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maka buah-buahan tersebut didatangkan dari daerah lain seperti pulau Jawa, Bali 

bahkan impor dari luar negeri (BPS NTB, 2017) . 

Dengan meningkatnya produksi buah-buahan tersebut memberi sinyal yang 

baik pada pedagang buah, produksi buah-buahan semakin tinggi akan meningkatkan 

penjualan buah yang banyak, sehingga banyaknya buah-buahan yang akan di jual 

dapat memenuhi nutrisi bagi masyarakat. 

Sepanjang tahun permintaan buah berfluktuasi ada saatnya naik dan ada 

saatnya turun, tingginya permintaan terjadi pada saat perayaan hari-hari besar 

keagamaan (Lebaran Idul Fitri, Maulid  Nabi Muhammad SAW, Tahun Baru Cina 

dan Hari Raya Umat Hindu). Sehingga mengalami lonjakan harga contohnya seperti 

harga buah impor yang mengalami kenaikan yaitu apel fuji, apel washington  dari Rp 

25.000 naik menjadi Rp 27.000 per kilogram, dan anggur merah dari Rp 45.000 jadi 

Rp 55.000 per kilogram. Sementara buah-buahan lokal yang naik yaitu papaya besar 

dari Rp 8.000 naik menjadi Rp 10.000 per buah, semangka tanpa biji dari Rp 4.000 

naik menjadi Rp 6.000 per kilogram, salak bali Rp 10.000 naik menjadi Rp 12.000 

per kilogram, dan nanas dari Rp 1.000 naik menjadi Rp 1.500 per buah (Suryati, 

2009). 

Pemasaran buah di Kota Mataram dilakukan dengan berbagai cara seperti 

berjualan buah secara berpindah/tidak menetap dengan menggunakan pick-up atau 

motor dan berjualan secara menetap dengan menggunakan kios. Berjualan dengan 

menggunakan pick-up dan motor akan lebih memudahkan pelanggan untuk membeli 

buah tanpa meninggalkan kendaraannya jauh dari tempat ia berbelanja selain itu juga 

pedagang yang berjualan menggunakan pick-up sewaktu-waktu dapat berpindah-

pindah untuk mencari konsumen ketempat yang lebih ramai dan bisa mencari tempat 

yang lebih sedikit pedagang yang menjual buah, sementara pedagang yang berjualan 

dengan menggunakan motor akan sangat mudah menjual buah-buahan ke rumah 

penduduk Kota Mataram. Sedangkan pedagang yang memilih berjualan dengan 

menggunakan kios buah (menetap) alasannya bahwa kios tempat mereka berdagang 

berada pada kawasan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian kota sehingga 

sering dikunjungi dalam jumlah yang banyak, seperti di arena buah di Cakranegara, 

akan tetapi sewaktu-waktu tidak dapat berpindah-pindah untuk menjual buah-

bauahnnya.  Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Analisis Perbandingan Keuntungan Usaha Penjualan Buah-Buahan Secara 

Berpindah/Tidak Menetap dan Penjualan Buah Secara Menetap di Kota 

Mataram”.  
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1.1. Perumusan Masalah 

 Pemasaran memiliki peran penting pada sistem agribisnis yang berpengaruh 

pada keuntungan, terutama pada usaha penjualan buah-buahan. Sehingga tujuan 

utama setiap pedagang dalam berusaha adalah untuk mendapatkan keuntungan yang 

tinggi. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah 

satunya adalah pedagang harus memiliki strategi dan pendekatan tertentu dalam 

melakukan penjualan buah-buahan. Strategi pemasaran pedagang buah yang ada di 

Kota Mataram diantaranya ada yang berjualan secara berpindah/tidak menetap seperti 

berjualan dengan  menggunakan pick-up dan motor dengan harapan agar lebih mudah 

mendekatkan diri kepada konsumen dan ada juga pedagang yang berjulan secara 

menetap seperti berjualan dengan menggunakan kios buah. Yang menjadi 

permasalahan adalah (1) Apa alasan pedagang memilih berjualan buah-buahan secara 

berpindah/tidak menetap dan berjualan secara menetap di Kota Mataram, (2) 

Bagaimana perbandingan keuntungan usaha penjualan buah-buahan secara 

berpindah/tidak menetap dan berjualan secara menetap di Kota Mataram, (3) Apa 

kendala-kendala yang dihadapi pedagang buah yang berjualan secara berpindah/tidak 

menetap dan berjualan secara menetap di Kota Mataram. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Unit analisis dari 

penelitian ini adalah pedagang buah-buahan yang berjualan secara berpindah/tidak 

menetap dan berjualan secara menetap di Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan 

di Kota Mataram yang ditetapkan secara “purposive sampling” yaitu Kecamatan 

Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Mataram, Kecamatan Sekarbela, dan 

Kecamatan Selaparang  dengan pertimbangan bahwa pada 5 kecamatan terdapat 

pedagang yang menjual buah secara berpindah/tidak menetap dan pedagang buah 

yang berjualan secara menetap. Penentuan responden dalam penelitian ini ditentukan 

secara quota sampling yaitu ditetapkan sebanyak 20 responden. Selanjutnya 

Penentuan jumlah responden masing-masing pedagang yang berjualan secara 

berpindah/tidak menetap (pick up, motor) dan pedagang yang berjualan secara 

menetap (kios) ditentukan secara proposional. Setelah memperoleh jumlah responden 

masing-masing pedagang tersebut maka penentuan responden yang akan 

diwawancarai dilapangan dilakukan secara accidental sampling yaitu mewawancarai 

responden yang kebetulan ditemui dan bersedia untuk diwawancarai pada saat 

penelitian. 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. 
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2.1. Analisis Data 

1. Identifikasi Alasan Pedagang  

Untuk mengidentifikasi alasan pedagang memilih berjualan buah  secara 

berpindah/tidak menetap dan pedagang buah yang berjualan secara menetap  

digunakan analisis deskriptif dan tabulasi sederhana. 

2. Analisis Keuntungan 

Untuk menghitung keuntungan usaha penjualan buah dihitung dengan rumus: 

keuntungan adalah total penerimaan dikurangi total biaya usaha (Sueharno, 2007) : 

Π = TR – TC 

Keterangan : 

Π   = Keuntungan 

TR  = Total Revenue adalah total penerimaan dari seluruh kegiatan usaha 

penjualan buah-buahan (Rp). 

TC = Total Cost adalah total biaya yang dikeluarkan pada seluruh 

kegiatan usaha penjualan buah-buahan(Rp). 

Untuk mengetahui besarnya total penerimaan adalah dengan cara mengalikan  

antara harga jual dengan jumlah buah yang terjual pada semua jenis buah dalam 

setiap bulannya : 

TR = P x Q  

Keterangan : 

TR  = Total penerimaan dari semua jenis buah  

Q    = Jumlah yang terjual dari semua jenis buah 

P     = Harga jual dari semua jenis buah 

Untuk mengetahui total biaya adalah dengan menjumlahkan biaya tetap dan 

biaya variabel : 

 TC = TFC + TVC 

 Keterangan: 

TC    = Biaya  

TFC  = Jumlah biaya tetap 

TVC = Jumlah biaya variabel 

Untuk membandingkan keuntungan usaha penjualan buah-buahan secara 

berpindah/tidak menetap dan berjualan buah secara menetap, dilakukan analisis 

menggunakan varians klasifikasi satu arah. Menguji varians klasifikasi satu arah 

berarti menguji kesamaan rata-rata (mean) dari k populasi i. Artinya kita ingin 

mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata yang didasarkan pada satu kriteria 
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tertentu. Ada hal yang yang harus diperhatikan yaitu tujuannya membandingakan 

rata-rata antar sampel dan sampel yang digunakan adalah berasal dari sampel yang 

berbeda. Misalkan terdapat k (3 atau lebih) populasi dan dari masing-masing populasi 

diambil sampel berukuran 𝑛𝑖 . Biasanya ke - k populasi yang berbeda tersebut 

diklasifikasikan menurut perlakuan yang berbeda ( Agus, 2010). 

Hipotesis yang akan di uji 

Ho : µ1 = µ2 = µ3 : artinya nilai keuntungan usaha penjualan buah yang berjualan 

secara berpindah/tidak menetap dengan pedagang buah yang berjualan secara 

menetep tidak berbeda nyata. 

Ha : µ1  ≠ µ2 ≠ µ3 : artinya nilai keuntungan usaha penjualan buah yang berjualan 

secara berpindah/tidak menetap dengan pedagang buah yang berjualan secara 

menetap berbeda nyata. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1) Menghitung variabilitas dari seluruh sampel yang diambil  
Sumber variasi  Derajat 

bebas 

Jumlah kuadrat 

(JK) 

Kuadrat tengah (KT) F hitung 

Perlakuan t-1 JKP 𝑆𝑡2 = JKP / (t – 1) 𝑆𝑡2 / 𝑆𝑒2 

Eror (Galat) t(r-1) JKE 𝑆𝑒2 = JKE / (r -1) 

Total  tr-1 JKT   

 

JKT = Jumlah Kuadrat Total =    𝑌𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑡
𝑖=1  - 

𝑇2

𝑡𝑟
 

JKP = Jumlah Kuadrat Perlakuan = 
 𝑇1

2𝑘
𝑖=1

𝑟1
 - 
𝑇2

𝑡𝑟
 

JKE = Jumlah Kuadrat Eror = JKT – JKP 

3. Kendala-kendala  

Kendala-kendala yang dialami oleh pedagang yang berjualan secara 

berpindah/tidak menetap dan pedagang buah yang berjualan secara menetap 

dapat diketahui melalui wawancara langsung dengan pedagang buah dengan 

menggunakan daftar pertanyaan kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif 

dan tabulasi sedarhana. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.  Alasan Pedagang Berjualan Secara Berpindah/Tidak Menetap dan 

Berjualan Secara Menetap 

Hasil penelitian diperoleh informasi alasan pemilihan cara penjualan buah-

buahan secara berpindah/tidak menetap adalah mudah dan praktis, bisa berpindah-

pindah dan tidak memiliki tempat usaha. Sedang alasan pedagang memilih berjualan 

buah secara menetap adalah memiliki tempat usaha. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 berikut. 
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Tabel 4.8. Alasan - Alasan Pedagang Memilih Berjualan Secara Berpindah/Tidak 

Menetap dan Berjualan Secara Menetap di Kota Mataram Tahun 2018. 

No  Alasan pedagang Berpindah/tidak menetap  Menetap 

Pick up Motor Kios  

Jum

lah 

Persent

ase 

Jum

lah 

Persent

ase 

Jumlah  Persentase 

1. 

2. 

3. 

4. 

Mudah dan Praktis 

Bisa berpindah-pindah 

Tidak memiliki tempat usaha 

Memiliki tempat usaha 

4 

2 

1 

- 

57,14 

28,57 

14,29 

- 

2 

1 

- 

- 

66,67 

33,33 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

- 

- 

- 

100,00 

 Jumlah 7 100,00 3 100,00 10 100,00 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar alasan 

pedagang memilih berjualan secara berpindah/tidak menetap adalah mudah dan 

praktis yang paling banyak dialami oleh pedagang buah yang menggunakan pick up 

sebanyak 4 orang (57,14%), sedangkan alasan responden yang paling sedikit adalah 

tidak memiliki tempat usaha. Sementara alasan pedagang yang berjualan secara 

menetap adalah memiliki tempat usaha. Hasil wawancara di peroleh informasi 80 %  

pedagang memanfaatkan tempat atau ruas jalan dan sisanya 20 % menyewa kios. 

Mudah dan praktis membuat minat para pedagang menjadi tinggi untuk 

berjualan buah secara berpindah/tidak menetap, karena pengendara motor dapat 

dengan mudah melihat usaha dagang mereka. Bisa berpindah-pindah ke ruas jalan 

yang lebih ramai dan mudah menjemput pelanggan, selain itu juga memudahkan 

pembeli tanpa harus meninggalkan motor jauh dari tempat berjualan.  

Tidak memiliki tempat usaha, beberapa pedagang lebih memilih berjualan 

secara berpindah/tidak menetap dengan menggunakan pick up dan motor sebagai 

sarananya, selain itu juga tidak ada uang untuk menyewa kios atau tempat usaha. 

3.2. Perbandingan Keuntungan  Usaha Penjualan Buah   

Berdasarkan hasil penelitian perbandingan keuntungan usaha penjualan buah 

secara berpindah/tidak menetap (pick up dan motor) dan penjualan buah secara 

menetap (kios) adalah sama-sama menguntungkan, tetapi ketiga cara penjualan buah 

tersebut memiliki keuntungan yang berbeda.  

Besarnya keuntungan akan dipengaruhi oleh besarnya nilai penjualan buah-

buahan dan biaya pemasaran. Sementara besarnya nilai penjualan dipengaruhi oleh 

perayaan hari-hari besar seperti Lebaran Idul Fitri, Maulid Nabi Muhammad SAW, 

Tahun Baru Cina, dan Hari Raya Umat Hindu. Pedagang buah-buahan di Kota 

Mataram meliputi pedagang yang berjualan secara berpindah/tidak menetap dengan 

menggunakan pick up dan motor sebagai sarana penjualan buah-buahan, sementara 

pedagang yang berjualan secara menetap menggunakan kios sebagai sarana penjualan 

buah-buahan di Kota Mataram. Untuk mengetahui perbandingan rata-rata keuntungan 

dan efisiensi per bulan usaha penjualan buah-buahan yang berjualan secara 
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berpindah/tidak menetap dan berjualan secara menetap di Kota Mataram dapat di 

lihat pada Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9. Hasil Analisis Perbandingan Rata-Rata Keuntungan Dan Efisiensi Per  

Bulan Usaha Penjualan Buah-Buahan Yang Berjualan Secara 

Berpindah/Tidak Menetap dan Berjualan Secara Menetap di Kota Mataram 

Tahun 2018. 

No Komponen Jenis Pedagang 

Berpindah/tidak menetap Menetap 

  Pick Up Motor Kios 

1 Keuntungan  5,598,799 665.372 5,565,525 

2 R/C Ratio  1,21 1,11 1,22 

Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa Pedagang yang berjualan 

buah secara berpindah/tidak menetap dengan menggunakan pick up memiliki 

keuntungan yang tidak jauh beda dibandingkan dengan pedagang yang berjualan 

buah dengan menggunakan kios (menetap) dan motor  yaitu sebesar   Rp 

5.598.799/bualan dan nilai R/C rasionya sebesar 1,21  lebih besar dari 1, artinya 

bahwa setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1,- maka pedagang akan 

memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,21-, hal ini menunjukkan bahwa setiap usaha 

penjualan buah-buahan baik yang berjualan secara berpindah/tidak menetap dan 

berjualan secara menetap di Kota Mataram layak untuk diusahakan, karena masing-

masing pedagang buah memiliki R/C rasio lebih dari 1. Perbedaan besarnya 

keuntungan yang diperoleh setiap pedagang disebabkan oleh penerimaan dan biaya-

biaya yang dikeluarkan masing-masing pedagang. Adapun penerimaan dan biaya-

biaya yang dikeluarkan masing-masing pedagang dapat dijabarkan pada Tabel 4.10 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabel 4.10.   Rata-Rata Penerimaan dan Biaya Pemasaran Per Bulan Pada Usaha    

Penjualan Buah-Buahan Secara Berpindah/Tidak Menetap dan 

Penjualan Buah Secara Menetap di Kota Mataram Tahun 2018.  

No  Jenis Biaya Berpindah/Tidak Menetap Menetap 

  Pick Up Motor Kios 

1 

2 

Total Nilai Penjualan 

Total Nilai Pembelian 

32.253.357 

24.528.414 

6.819.067 

5.583.333 

29.867.675 

23.589.350 

3 Biaya Tetap 

 Penyusutan Alat 

 Penyusutan Kendaraan  

 Pajak Kendaraan/Kios 

 Sewa Kios  

 Jaga Malam 

 

11.780 

706.746 

101.190 

- 

- 

 

13.473 

184.722 

16.667 

- 

- 

 

23.300 

- 

10.000 

72.500 

59.500 

4 Biaya Variabel  

 Plastik 

 Listrik  

 Bensin  

 Biaya Angkut Buah 

 

234.286 

21.429 

1.033.571 

17.143 

 

72.167 

16.667 

266.667 

- 

 

290.500 

35.000 

68.500 

153.500 

 Total Biaya  2.126.145 570.363 712.800 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan dan biaya 

pemasaran paling besar terdapat pada pedagang yang berjualan buah secara 

berpindah/tidak menetap (pick up), tingginya biaya pemasaran yang di keluarkan oleh 

pedagang tersebut disebabkan oleh besarnya biaya BBM yang dikeluarkan. Di mana 

jarak antara lokasi rumah dengan lokasi penjualan buah pedagang berpindah/tidak 

menetap (pick up) cukup jauh.  

Untuk membandingkan keuntungan dan efisiensi usaha penjualan buah-

buahan secara berpindah/tidak menetap (pick up dan motor) dan penjualan buah 

secara menetap (kios), maka di lakukan analisis secara statistik dengan menggunakan 

analisis uji beda (analisis varian klasifikasi satu arah) sehingga diperoleh hasil seperti 

pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Analisis Uji Beda keuntungan Usaha Penjualan Buah-Buahan Secara 

Berpindah/Tidak Menetap dan Penjualan Buah Secara Menetap di Kota 

Mataram Tahun 2018. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: HASIL  

 LSD 

(I) PLK (J) PLK Mean Difference (I-J) Sig. 

PICK UP MOTOR 4933427.04762
*
 .020 

MOTOR KIOS -4900153.13333
*
 .016 

KIOS PICK UP -33273.91429 .981 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Sumber: Data primer diolah Regression Statistika, 2018. 
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Dari hasil analisis Pedagang yang berjualan buah-buahan secara berpindah/tidak 

menetap dengan menggunakan pick up berbeda nyata secara signifikan dengan 

pedagang yang berjualan buah-buahan menggunakan motor, dengan nilai 

signifikannya sebesar 0,020 lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0,05. Sedangakan 

perbedaan nyata antara pick up dengan motor sebesar 4933427.04762. Artinya bahwa 

pedagang yang berjualan menggunakan pick up lebih menguntungkan dari pedagang 

yang berjualan buah menggunakan motor. penjualan buah menggunakan motor  

berbeda nyata secara signifikan dengan pedagang yang berjualan buah menggunakan 

kios karena nilai signifikannya sebesar 0,016 lebih kecil dari taraf nyata sebesar 0,05.  

Sedangkan perbedaan nyata antara motor dengan kios sebesar – 4900153.1333. 

Artinya bahwa keuntungan  yang di peroleh pedagang yang menggunakan motor 

lebih sedikit dari pedagang yang menggunakan kios karena kapasitas membawa buah 

terbatas, sehingga perbedaan nyatanya negatif. Tapi berjualan menggunakan motor 

masih menguntungkan karena memiliki R/C rasio sebesar 1,11 berarati layak untuk 

diusahakan. Sedangkan pedagang yang berjualan menggunakan kios tidak berbeda 

nyata dengaang pedagang yang berjualan menggunakan pick up karena nilai 

signifikannya sebesar 0.891 lebih besar dari taraf nyata sebesar 0,05. Artinya bahwa 

kedua jenis pedagang ini sama-sama menguntungkan karena perbedaan nyatanya 

sebesar -33273.91429. Sedangkan untuk membandingkan tingkat efisiensi dapat dilihat 

pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Analisis Uji Beda Efisiensi Usaha Penjualan Buah-Buahan Secara 

Berpindah/Tidak Menetap dan Penjualan Buah Secara Menetap di Kota 

Mataram Tahun 2018. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: HASIL  

 LSD 

(I) PLK (J) PLK Mean Difference (I-J) Sig. 

PICK UP MOTOR .08048 .357 

MOTOR KIOS -.13433 .116 

KIOS PICK UP .05386 .387 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Sumber: Data Primer diolah Regression Statistika 2018. 

Dari Hasil analisis tingkat efisiensi Pedagang yang berjualan buah-buahan secara 

berpindah/tidak menetap dengan menggunakan pick up, motor dengan kios dan kios 

dengan pick up tidak berbeda nyata secara signifikan. Karena nilai signifikan dari 

masing-masing jenis pedagang lebih besar dari taraf nyata sebesar 0,05. Artinya 

bahwa ketiga jenis pemilihan cara penjualan tersebut layak untuk di usahakan karena 

nilai R/C ratio untuk pedagang yang berjualan buah menggunakan pick up sebesar 

1,21, motor sebesar 1,11, dan kios sebesar 1,22 lebih dari satu sehingga tidak berbeda 

nyata.  
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3.3. Kendala – Kendala Dalam Usaha Penjualan Buah 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kendala yang dialami setiap 

pedagang buah baik pedagang yang berjualan secara berpindah/tidak menetap dan 

pedagang yang berjualan secara menetap di kota mataram adalah kendala dalam 

pembelian buah seperti terbatasnya modal, harga buah mahal, dan fluktuasi harga. 

Walaupun setiap pedagang mengalami kendala tersebut, mereka masih bisa membeli 

buah hanya saja volume belinya terbatas. Kendala dalam penjualan buah seperti sifat 

buah yang mudah rusak, dan tersedianya buah-buahan pada hari-hari besar terbatas. 

Selain mengalami kendala dalam pembelian buah dan penjualan buah, pedagang 

buah-buahan yang berjualan secara berpindah/tidak menetap dengan menggunakan 

pick up dan motor mereka juga mengalami kendala lokasi penjualan buah seperti 

sering terjadi operasi penertiban. Untuk lebih jelasnya dapat  dilihat pada Tabel 4.13 

berikut. 

Tabel 4.13. Kendala – Kendala  Yang Dihadapi Pedagang Buah-Buahan Baik     

Yang Berjualan Secara Berpindah/Tidak Menetap dan Berjualan Secara 

Menetap di Kota Mataram Tahun 2018. 

No  Kendala - Kendala Pick up Motor Kios 

Jml 

(org) 

(%) Jml 

(org) 

 (%) Jml 

(org) 

 (%) 

1. Kendala dalam 

penjualan buah: 

- Sifat buah yang 

Mudah rusak 

- Tersedianya buah 

saat hari-hari besar 

terbatas 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

85,71 

 

 

14,29 

 

 

 

3 

 

 

 

100,00 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

 

90,00 

 

 

10,00 

 Jumlah 7 100,00 3 100,00 10 100,00 

2. Kendala dalam 

pembelian buah : 

- Terbatasnya modal 

- Harga Buah Mahal 

- Fluktuasi Harga 

 

 

 

3 

2 

2 

 

 

 

 

42,86 

28,57 

28,57 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

66,67 

 

33,33 

 

 

 

5 

3 

2 

 

 

 

50,00 

30,00 

20,00 

 Jumlah 7 100,00 3 100,00 10 100,00 

3.  Kendala lokasi 

penjualan 

- Sering terjadi 

operasi penertiban 

 

 

 

7 

 

 

 

100,00 

 

 

 

3 

 

 

 

100,00 

  

 Jumlah 7 100,00 3 100,00   

Sumber : Data Primer Diolah 2018 
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Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa dari tiga jenis kendala yang 

paling banyak dihadipi oleh pedagang yang berjualan secara berpindah/tidak menetap 

dan pedagang yang berjualan secara menetap adalah sifat buah yang mudah rusak, 

terbatasnya modal, sering terjadi operasi penertiban.  

Sifat buah yang mudah rusak dikarenakan tidak menentunya besar permintaan 

buah setiap harinya mengakibatkan tidak lakunya buah selama 2 hari, sehinga untuk 

menghindari kerugian yang besar setiap pedagang menurunkan harganya 50%. 

Sehingga untuk menghindari rusaknya buah pada saat di pasarkan produsen harus 

mengatur tingkat kematengan buah sesuai dengan waktu digunakan ketika pembelian 

buah dan  Keterbatasnya modal yang dimiliki setiap pedagang sehingga harus 

membeli buah dalam jumlah yang terbatas. Sewaktu-waktu sering terjadi operasi 

penertiban, kendala tersebut hanya dialami oleh pedagang buah yang berjualan secara 

berpindah/tidak menetap. Walaupun sering terjadi operasi penertiban pedagang buah 

tidak pernah putus asa untuk berjualan buah di pinggir jalan. Karena akan lebih 

mudah untuk mencari pelanggan selain itu juga akan memudahkan konsumen. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yaitu: 

1. Alasan pedagang buah yang berjaulan secara berpindah/tidak menetap adalah 

mudah dan praktis, tidak memiliki tempat usaha serta sewaktu-waktu bisa 

berpindah-pindah. Sedangkan alasan pedagang buah yang berjualan secara 

menetap adalah sudah memiliki tempat usaha. 

2. Keuntungan yang diperoleh setiap pedagang buah yang berjualan secara 

berpindah/tidak menetap menggunakan pick up adalah Rp 5.598.799/bulan dan 

motor adalah Rp 665.372/bulan, sedangkan yang berjualan buah secara menetap 

menggunakan kios adalah Rp 5.565.525/bulan. Usaha penjualan buah-buahan 

secara berpindah/tidak menetap dan penjualan buah secara menetap memiliki 

tingkat efisiensi usaha lebih dari satu. Artinya usaha penjualan buah tersebut 

sudah efisien atau menguntungkan, di mana penjualan buah secara 

berpindah/tidak menetap (pick up sebesar 1,21 dan motor sebesar 1,11) 

sedangkan berjualan secara menetap (kios sebesar 1,22). Sedangkan untuk 

mencari perbedaan nyata keuntungan usaha penjualan buah antara ketiga jenis 

pedagang tersebut digunakan analisis uji beda (varian klarifikasi satu arah). 

Untuk pedagang yang berjualan menggunakan pick up dengan motor dan motor 

dengan kios berbeda nyata karena nilai signifikannya lebih kecil dari taraf  nyata 

sebesar 0,05 sedangkan kios dengan motor tidak berbeda nyata karena nilai 

signifikannya lebih besar dari taraf nyata sebesar 0,05. Sedangkan analisis 

efisiensi antara pick up dengan motor, motor dengan kios, dan kios dengan pick 

up memiliki nilai signifikan lebih besar darai taraf nyata yaitu sebesar 0,05. 
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3. Kendala-kendala dalam penjualan buah-buahan secara berpindah/tidak menetap 

dan berjualan buah secara menetap anatara lain: 1) Kendala dalam penjualan 

buah seperti sifat buah yang mudah rusak, dan tersedianya buah saat hari-hari 

besar terbatas; 2) Kendala dalam pembelian buah yaitu terbatasnya modal, 

mahal, fluktuasi harga; 3) Kendala dalam lokasi penjualan yaitu sering terjadi 

operasi penertiban. 

4.2. Saran   

1. Pedagang yang berjualan menggunakan kios untuk merebut pangsa pasar 

pedagang harus memiliki strategi dalam menjual buahnya seperti mengadakan 

promosi pada hari-hari tertentu.  

2. pedagang yang menggunakan pick up dan motor untuk menghambat kerusakan 

buah, harus melakukan pengemasan, memperhatikan tempat penyimpanan buah, 

dan jumlah tumpukan buah, selain itu juga menutup dagangannya dengan 

menggunakan plastik transparan agar bisa dilihat oleh konsumen dan tetap 

terlihat segar.  
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