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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk :(1).Bagaimana kelayakan usaha pembibitan 

sayuran UD. Utami Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, (2). 

Bagaimana strategi pemasaran usaha pembibitan sayuran UD. Utami Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur, (3). Masalah dan hambatan apa saja yang 

dihadapi oleh pemilik usaha pembibitan UD. Utami. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskritif. Teknik pelaksanaan penelitian 

menggunakan teknik survei. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder, dan jenis data yang digunakan terdiri dari data kuantitatif dan 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Timur yaitu di Desa 

Kumbung Timur RT 000/ RW 000, Kecamatan Masbagik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa : (1). Pendapatan usaha pembibitan sayuran UD. Utami 

dalam satu bulan sebesar Rp. 31.434.811 dengan nilai R/C ratio sebesar 2,40. 

Artinya usaha pembibitan UD. Utami layak di kembangkan. (2). Strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh UD. Utami 1. Strategi Produk, meliputi 

kombinasi barang dan jasa 2. Strategi harga, meliputi berupa penetapan harga 

berdasarkan jenis produk, pemberian diskon potongan harga dan modifikasi 

harga berdasarkan bulan dan musim 3. Strategi tempat yaitu berupa pemasaran 

langsung dan pemasaran melalui pengecer. 4. Strategi promosi meliputi, iklan 

cetak, sampel, tawaran uang kembali, imbalan berlangganan dan garansi produk. 

(3) Masalah dan Hambatan yang dihadapi usaha pembibitan UD. Utami adalah 

fluktuasi harga benih adanya gangguan hama (ulat tanah dan kupu-kupu) dan 

persaingan harga. Adapun saran yang disampaikan penulis yaitu : (1). 

Disarankan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan bantuan 

berupa benih, obat-obatan dengan harga terjangkau kepada pelaku usaha 

pembibitan. Serta memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha pembibitan 

dalam mengembangkan usahannya. (2). Perlu adanya kerja sama pemilik usaha 

pembibitan dengan perusahaan benih, untuk menekan biaya produksi (b) Perlu 
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adanya pembentukan kelembagaan untuk usaha pembibitan, agar keseragaman 

dalam hal penentuan harga bibit.  

 

Kata kunci: ikan nila, efisiensi pemasaran, margin pemasaran, share petani 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to: (1). How is the feasibility of UD vegetable nursery business. 

Utami Masbagik District, East Lombok Regency, (2). How is the marketing 

strategy of UD vegetable nursery business. Utami Masbagik District, East 

Lombok Regency, (3). What problems and obstacles are faced by UD business 

owners. Utami. The method used in this research is descriptive method. The 

technique of conducting research uses survey techniques. Data sources used are 

primary and secondary data, and the type of data used consists of quantitative and 

qualitative data. This research was conducted in East Lombok Regency, namely in 

Kumbung Timur Village RT 000 / RW 000, Masbagik District. The results of this 

study indicate that: (1). Vegetable nursery income from UD. Utami in one month 

amounting to Rp. 31,434,811 with a R / C ratio of 2.40. This means the UD 

nursery business. Utami is worth developing. (2). Marketing strategy carried out 

by UD. Utami 1. Product Strategy, including a combination of goods and services 

2. Price strategies, including pricing by type of product, giving price discount and 

price modification based on month and season 3. Place strategy in the form of 

direct marketing and marketing through retailers. 4. Promotional strategies include 

print ads, samples, money back offers, subscription rewards and product 

guarantees. (3) Problems and Obstacles faced by UD nursery businesses. Utami is 

seed price fluctuations in the presence of pests (earthworms and butterflies) and 

price competition. The suggestions submitted by the author are : (1). It is 

recommended to the government or related agencies to provide assistance in the 

form of seeds, medicines at affordable prices to nursery entrepreneurs. As well as 

providing counseling to nursery entrepreneurs in developing their business. (2). 

There needs to be cooperation with nursery business owners with seed companies, 

to reduce production costs (b) There needs to be institutional formation for the 

nursery business, so that uniformity in terms of seed pricing. 

 

Keywords: Feasibility, Marketing Strategy, Vegetable Nursery 
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PENDAHULUAN 

Komoditi hortikultura khususnya sayuran dan buah-buahan, termasuk 

komoditi strategis dalam perekonomian nasional. Untuk meningkatkan 

produktifitas dan produksi hortikultura diperlukan benih yang berkualitas dan 

berdaya produksi tinggi. Bagi Indonesia yang kondisi agroekosistemnya berbeda-

beda untuk masing-masing daerah maka akan dibutuhkan benih yang beragam 

dalam jumlah yang banyak. Dengan demikian masalah perbenihan nasional tidak 

hanya terkait dengan kemampuan menyediakan benih berkualitas dalam jumlah 

yang cukup, tetapi juga terkait dengan masalah keragaman karakteristik genetik 

benih yang dihasilkan agar dapat memenuhi kebutuhan benih untuk berbagai 

kondisi agroekosistem yang ada (Darwis, 2010). Tanaman holtikultura merupakan 

salah satu tanaman pangan yang dapat membantu stabilitas ketahanan pangan dan 

kemandirian bangsa dalam hal pangan (Helmitasari, 2015).  

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah sentra 

pengembang komoditas holtikultura di Indonesia. Ketersediaan benih sayuran 

yang bermutu secara berkesinambungan  sangat menentukan keberhasilan 

budiyaya sayuran. Sedangkan ketersediaan benih sangat dipengaruhi oleh 

berbagai kebijakan pertanian oleh pemerintah. Selain itu, berbagai aspek 

penunjang yang terkait dengan masalah perbenihan juga dapat memberikaan 

suasana yang kondusif bagi pengembangan industri benih. 

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Nusa 

Tenggara Barat produksi sayurannya lumayan tinggi hal ini ditandai dengan 

meningkatnya produksi pembibitan sayuran dari tahun ketahun, namun perlu 

adannya pengembangan dari sektor pembibitan agar mendapatkan hasil yang lebih 

optimal serta diperlukan upaya pengembangan pembibitan  yang lebih intensif. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang “Analisis Kelayakan dan 

Strategi Pemasaran Usaha Pembibitan Sayuran di Kecamatan Masbagik 

Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus UD.Utami).  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode deskriptif  yaitu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti 

suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran dan 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-

sifat antara fenomena-fenomena yang diselidiki, dianalisis, dan kemudian 

menyimpulkannya (Nazir, 2009). Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha 

pembibitan sayuran UD. Utami Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. 

Lokasi penelitian ini adalah di UD. Utami Kumbung Timur, RT 000/RW 000, 

Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.  
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Metode Pengolahan dan Sumber Data  

Variabel dan cara pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1.   Biaya produksi 

a. Biaya Tetap 

b. Biaya Variabel 

2. Produksi  

3. Harga bibit  

4. Penerimaan  

5. Pendapatan  

6. Kelayakan usaha  

7. Strategi Pemasaran dalam penelitian ini meliputi:  

a) Strategi Produk  

b) Strategi Harga  

c) Strategi Promosi dalam penelitian  

8. Hambatan dalam penelitian  

9. Kendala dalam penelitian. 

1. Analisis Biaya Produksi 

Untuk menghitung total biaya produksi dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut (Adiningsih dan Kadarusman, 2008).  

TC = FC+VC ……………………………….(3.1) 

Dimana : 

TC = Total biaya 

FC = Total biaya tetap 

VC = Total biaya variabel 

2. Analisis Penerimaan 

Dalam menentukan pendapatan usaha pembibitan sayuran dengan 

menjumlahkan total  penerimanaan (produksi dikali harga) dikurangi 

dengan total biaya (biaya tetap ditambah biaya variabel) menurut 

(Soekartawi, 2006). 

TR=P.Q ……………………………………..(3.2) 

Dimana : 

TR = Penerimaan 

P = Harga produksi 

Q = Jumlah produksi 

3. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja 

 Untuk penggunaan tenaga kerja dianalisis dengan man days yaitu 

lamanya waktu kerja (hari) yang dikerjakan oleh 1 orang (Darmawan Agus, 

2017) dengan rumus sebagai berikut : 

P =   ………..HKO…………… 
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Dimana       :  

P  = Penyerapan Tenaga Kerja  

t   = Jumlah tenaga kerja yang digunakan 

h  = Jumlah hari kerja  

j   = Jumlah jam kerja per hari 

7  = Angka standar kerja dalam satu hari 

4. Analisis Pendapatan 

I = TR-TC …………………………….......(3.4) 

Dimana : 

 I = Pendapatan 

TR = Total penerimaan  

TC = Total biaya produksi 

5. Analasis Kelayakan Usaha 

Untuk mengetahui kelayakan usaha pembibitan sayuran akan 

menggunakan alat analisis R/C rasio yaitu total penerimaan (TR) dibagi 

dengan total biaya (TC) menurut (Pasaribu, 2012). Secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

R/C rasio =  ……..……………………. 

Keputusan : 

R/C rasio > 1 artinya usaha sudah dijalankan secara efisien dan layak  

dikembangkan 

R/C rasio    <   1   artinya usaha tidak layak untuk dikembangkan. 

6. Strategi Pemasaran 

Untuk menentukan berbagai rumusan strategi usaha menggunakan 4p 

(Strategi produk, strategi penetapan lokasi, Strategi penetapan harga, 

Strategi promosi) yaitu strategi produk, produk, lini produk, merek, 

pengemasan dan pelabelan. Strategi harga pengambilan keputusan oleh 

perusahaan yang mengikuti prosedur (berdasarkan jenis produk, 

berdasarkan potongan harga dan modifikasi harga). Strategi lokasi 

meliputi keputusan untuk menentukan apakah akan mejual produknya 

langsung atau melalui perantara, strategi promosi yang bertujuan 

pemasaran yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung 

atau tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual, dan ancaman 

menggunakan analisis deskriptif. 

7. Identifikasi Kendala Usaha Pembibitan Sayuran 

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha 

pembibitan sayuran akan dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu dengan 

menanyakan langsung kendala yang dihadapi kepada pelaku usaha 

pembibitan sayuran (UD. Utami) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kelayakan Usaha Pembibitan UD. Utami. 

Biaya Usaha Pembibitan UD. Utami 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan sejumlah produk tertentu dalam satu kali proses produksi. Biaya 

produksi dapat digolongkan atas dasar hubungan perubahan volume produksi, 

yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Berdasarkan hasil penelitian pada usaha 

pembibitan UD. Utami diketahui bahwa biaya variabel yang dikeluarkan meliputi 

biaya pembelian benih, biaya bahan media, tenaga kerja dan transportasi. 

Sedangkan untuk biaya tetap pada usaha pembibitan meliputi penyusutan alat, 

pajak bumi bangunan (PBB) dan biaya sewa lahan. Berdasarkan pada hasil 

penelitian usaha pembibitan sayuran diketahui jumlah biaya variable yang 

dikeluarkan oleh usaha pembibitan UD. Utami per proses produksi adalah sebesar 

Rp. 20.386.300 dan biaya tetap sebesar Rp. 2.118.889. 

Biaya Variabel  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 diketahui jumlah biaya variable 

yang dikeluarkan oleh usaha pembibitan UD. Utami per proses produksi adalah 

sebesar Rp. 20.386.300. Biaya ini meliputi biaya pembenihan sebesar Rp. 

10.650.000. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pembenihan adalah pembelian 

benih komoditi yang akan diusahakan seperti benih cabai, tomat, kubis, brokoli 

dan lain-lain. Selain itu usaha pembibitan UD. Utami juga mengeluarkan biaya 

bahan media sebesar Rp. 955.000, dan biaya transportasi sebesar Rp. 6.021.300. 

Biaya bahan media tanam meliputi biaya pupuk kandang, sekam bakar, tanah 

(topsoil), cocofit, dan pestisida. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja usaha 

pembibitan UD. Utami mengeluarkan biaya sebesar Rp. 2.760.000. Jumlah biaya-

biaya variable tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. berikut: 
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Tabel 1. Rata-rata Biaya Variabel Perbulan Usaha Pembibitan Sayuran UD. Utami 

di Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 

No Biaya Variabel 
Satuan/ 

Unit 
Kuantitas 

Harga 

(Rupiah) 

Nilai 

(Rp) 

1 Biaya Pembelian Benih 
 

   

 Cabai Rawit  Scht 30  35.000 1.050.000 

 Cabai Kriting  Scht 30  35.000 1.050.000 

 Cabai Caplak  Scht 30  35.000 1.050.000 

 Cabai Besar Merah  Scht 30  35.000 1.050.000 

 Tomat  Scht 15     180.000 2.700.000 

 Kubis  Scht 15  75.000 1.125.000 

 Brocoli  Scht 15        140.000 2.100.000 

 Terong  Scht 15          35.000    525.000 

2 Bahan Media Tanam     

 Pupuk Kandang  Kg            7 40.000         280.000 

 Sekam Bakar  Kg        140 1.000         140.000 

 Tanah-Top soil Dam            1 170.000         170.000 

 Cocofit  Kg        245 1.000         245.000 

 Pestisida-Trico-g  Kg            2 60.000         120.000 

3 Biaya lain-lain     

 Plastik Polyback  Meter 13.140 4500    591.300 

 Box Kardus  Kg      500 2500        1.250.000 

 Bensin  Liter      550 7600        4.180.000 

4 Biaya Tenaga Kerja     

 Persiapan Media HKO 16,00 43.750         700.000 

 Pencampuran Media HKO 6,86 43.750         300.000 

 Penanaman HKO 9,14 43.750         400.000 

 Pemeliharaan HKO 6,89        52.500         360.000 

 Pengepakan/ Angkut HKO 6,86    145.833 1.000.000 

Jumlah Total Biaya Variabel       20.386.300 

Biaya Tetap  

 Dalam usaha pembibitan UD. Utami biaya tetap yang dikeluarkan sebesar 

Rp.2.118.889. Biaya tetap yang diperhitungkan pada usaha pembibitan UD. Utami 

adalah biaya penyusutan peralatan, pembayaran PBB dan biaya sewa lahan. 

Biaya penyusutan peralatan meliputi penyusutan rangka baja, plastic UV 

(Roll), mobil carry, cangkul, sekop, ayakan, pemotong polybag, arco dan kotak 

nampan sebesar Rp. 1.700.972. Selanjutnya, biaya pajak bumi bangunan (PBB) 

sebesar Rp. 1.250/bulan dan untuk sewa lahan sebesar Rp. 416.667/bulan. Rincian 

biaya tetap dapat dilihat pada Tabel 4.12. 
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Tabel. 2. Rata-rata Biaya Penyusutan Alat Perbulan Usaha Pembibitan Sayuran 

UD. Utami di Masbagik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017. 

No Biaya Penyusutan Alat 
Jumlah 

(Unit) 

Harga 

(Rp) 

Nilai 

(Rp) 

Nilai 

Penyusutan 

(Rp/bln) 

1 Rangka Baja  1 14.000.000  14.000.000 38.889 

2 Plastik UV (Roll) 8 7.000.000 56.000.000 933.333 

3 Mobil Carry 1 150.000.000 150.000.000 625.000 

4 Cangkul  3 250.000 750.000 12.500 

5 Sekop 2 50.000 100.000 1.667 

6 Ayakan 2 200.000 400.000 8.333 

7 Pemotong Polyback 1 200.000 200.000 8.333 

8 Arco 1 550.000 550.000 22.917 

9 Kotak Nampan 20 30.000 600.000 50.000 

Total Biaya Penyustan Alat    222.600.000  1.700.972 

 

Pendapatan dan Kelayakan Usaha Pembibitan UD. Utami 

Besarnya pendapatan yang diterima dari usaha pembibitan UD. Utami 

tergantung pada penerimaan dan total biaya produksi. Pendapatan diperoleh dari 

selisih penerimaan (TR) dengan total biaya (TC) dalam proses produksi. 

Pendapatan usaha pembibitan sebagai berikut : 

Pendapatan yang diperoleh dari produk pembibitan dapat dilihat pada Tabel 3 : 

Tabel 3. Rata-rata Pendapatan dan R/C Ratio Usaha Pembibitan Sayuran di 

UD.Utami Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Tahun 

2017 

No Produksi (Pohon) 
Nilai 

(Rp) 

1. Produksi (Pohon) 328.500 

2. Penerimaan  53.940.000 

3.  Biaya Produksi  

 Biaya Variabel  20.386.300 

  Biaya Tetap 2.118.889 

      Total Biaya Produksi  22.505.189 

4. Pendapatan  31.434.811 

5 RC Ratio            2,40 

Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa usaha pembibitan 

memperoleh penerimaan sebesar Rp.53.940.000 dan biaya produksi sebesar 

Rp.22.050.189. Dari total penerimaan sebesar Rp.53.940.000 dikurangi dengan 

total biaya produksi sebesar Rp.22.505.189, sehingga diperoleh pendapatan usaha 

pembibitan sebesar Rp.31.434.811 perproduksi. 
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Strategi Pemasaran Usaha Pembibitan UD. Utami  

Strategi Produk  

 Berdasarkan hasil penelitian pada usaha pembibitan UD. Utami 

produk yang dijualnya berupa kombinasi barang dan jasa.  

a. Barang  

Dimana barang yang diproduksi oleh UD.Utami dalam bentuk bibit 

sayuran.  

 
Gambar. 1 Barang/ Bibit Sayuran UD. Utami  

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi bibit 

berkualitas tinggi dan dapat bertahan lama adalah Penggunaan Benih 

Pemilihan penggunaan benih sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu 

komoditas yang diusahakan, karena pemilihan penggunaan benih akan 

berpengaruh terhadap daya kecepatan tumbuh pembibitan dan kualitas 

hasil akhir bibit yang diusahakan. Dalam hal ini UD. Utami menggunakan 

benih unggul berkualitas yakni pelita F-1 untuk komoditi cabai dan untuk 

komoditi lainnya menggunakan benih yang sama. Selain itu daya tahan 

bibit juga dapat menunjang mutu dan kualitas bibit/barang yang di jual 

oleh usaha pembibitan. 

Selain dari penggunaan benih yang berkualitas UD. Utami juga 

melakukan pencegahan terhadap penyakit atau hama yang akan 

menyerang bibit yang diusahakannya dengan melakukan penyemprotan 

dan penyiraman. Sehingga dapat merusak kualitas bibit dan menjadi 

produk yang gagal untuk dipasarkan. Hal ini dilakukan agar menekan 

terjadinya kerusakan yang akan ditimbulakn oleh serangan hama atau 

penyakit. 

Penyortiran dilakukan oleh UD. Utami bertujuan untuk memilih 

barang/bibit yang kualitasnya baik dan diterima oleh konsumen. 

Pengepakan/pengemasan dilakukan oleh UD. Utami untuk menjaga 

kualitas barang/bibit agar bisa bertahan lama sampai bisa ke tangan 

konsumen. 

b. Jasa 

Jasa yang ditawarkan oleh UD.Utami dalam bentuk jasa pengiriman, 

jasa pesan antar, pelayanan pasca penjualan. 
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Gambar  2. Jasa Pengiriman Bibit UD. Utami 

Selain barang dalam bentuk bibit UD. Utami juga menawarkan jasa. 

Hal ini akan mempengaruhi kemudahan pemesanan yaitu kemudahan 

konsumen memesan pembibitan melalui telepon atau melalui pesan 

singkat yang di harapkan memudahkan konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan, serta konsumen dapat datang langsung ke perusahaan agar 

memudahkan konsumen untuk memilih bibit yang sesuai dengan 

kebutuhan. Jasa pengiriman yaitu diharapkan dengan memanfaatkan jasa 

pengiriman barang, konsumen tak hanya akan menghemat waktu, namun 

konsumen juga bisa menghemat tenaga karena semua hal akan diurus 

oleh pihak perusahaan pembibitan. Konsultasi pelanggan yaitu hal ini 

ditujukan untuk pelaku usaha baru maupun para petani yang mengalami 

masalah dalam usaha pembibitan dari segi perawatan pembibitan agar 

mendapatkan hasil yang maksimal serta bertanya-tanya dalam hal 

pestisida/obat yang digunakan dalam usaha pencegahaan hama penyakit 

yang mengancam pertumbuhan bibit. Jasa yang ditawarkan oleh UD. 

Utami bertujuan untuk menyempurnakan barang agar memuaskan 

konsumen. 

 

Strategi Penetapan Harga 

a. Berdasarkan Jenis Produk 

 Penetapan harga berdasarkan jenis produk  dilakukan 

kerena tiap jenis bibit yang di produksi UD. Utami memiliki 

penanganan yang berbeda-beda. Mulai dari perlakuan awal bibit 

yang di produksi sampai penyempurnaan barang hingga sampai ke 

tangan konsumen yang berupa jasa pengirimin, pesan antar, dan 

pelayanan pasca penjualan. Hal ini menyebabkan UD. Utami 

menentukan harga sesuai dengan biaya yang dikeluarkan per jenis 

bibitnya.  

 Tabel 4. Harga Jual Bibit UD. Utami Berdasarkan Jenis Produk. 

No Bibit Harga Rp/pohon 

1 Cabai Rawit  130 

2 Cabai Kriting 175 

3 Cabai Caplak 150 
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4 Cabai merah Besar 200 

5 Tomat  220 

6 Kubis 150 

7 Brokoli 170 

8 Terong 130 

 

 

b. Berdasarkan Diskon dan Potongan Harga 

  UD. Utami memberikan potongan harga, tujuan dari 

potongan harga yang ditawarkan oleh UD. Utami adalah sebagai alat 

menarik konsumen dalam usaha peningkatan permintaan bibit yang 

diproduksi, diskon diberikan kepada konsumen yang akan membeli 

bibit yang diproduksi oleh usaha UD. Utami dengan jumlah  1.000 

bibit dengan memberikan diskon sebesar 10% potongan harga. Hal ini 

biasanya dilakukan kepada petani yang memiliki lahan yang cukup 

luas dan kepada penjual pengecer yang akan dijual lagi kepada 

konsumen. 

c. Modifikasi Harga 

 UD. Utami menetapkan harga khusus pada musim-musim 

tertentu yaitu pada bulan Agustus, Oktober dan November, hal ini 

disebabkan karena  adannya  peningkatan permintaan pada bibit cabai, 

karenak pada bulan tersebut permintaan untuk cabai tinggi. 

 

Tempat  

1. Pemasaran Langsung  

UD.Utami memasarkan langsung barang/bibit yang di produksinya 

di tempat pembibitan. Lokasi perusahaan pembibitan sangat strategis 

dikarenakan berada di pinggir jalan dan sangat dekat dengan para petani 

yang membudidayakan sayuran. Hal ini akan memudahkan 

petani/konsumen untuk menemukan lokasi penjualan UD. Utami dan 

konsumen bisa datang langsung untuk membeli barang/bibit yang di 

produksi oleh UD. Utami. Selain memasarkan bibitnya yang diproduksi 

disekitar wilayah Lombok Timur, UD. Utami juga melayani pembeli yang 

mengiginkan pengiriman bibit/ produk  

kewilayah Kabupaten Lombok Utara, selain itu UD. Utami juga pernah 

melayani konsumen yang berasal dari wilayah bima dan membeli 

produk/bibit untuk ditanam diwilayah konsumen tersebut. 

2. Pemasaran Melalui Pengecer 

  Selain konsumen yang datang langsung ke lokasi penjualan, 

UD.Utami juga memasarkan barang/bibitnya melalui pengecer. Dimana 

pengecer akan menjual kembali barang/bibit ke para petani. 
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Strategi Promosi 

 Promosi sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran, adalah bebagai 

kumpulan alat-alat intensif yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang 

untuk merangsang pembeli atau konsumen membeli produk atau jasa tertentu 

dengan lebih cepat. UD. Utami menggunakan beberapa alat promosi antara lain: 

a. Iklan cetak: usaha UD. Utami membuat spanduk besar yang 

menggambarkan dan merincikan produk apa saja yang diusahakan. Hal 

ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dan memudahkan 

konsumen untuk mengetahui produk apa saja yang diusahakan.   

b. Sample: usaha pembibitan UD. Utami memberikan secara gratis 

kepada petani untuk mencoba bibit sebagai bahan percobaan dilahan 

pertaniannya, hal ini ditujukan untuk sebagai pembanding petani agar 

mutu yang diberikan UD. Utami tidak merugikan petani itu sendiri. 

c. Tawaran uang kembali: usaha pembibitan UD. Utami menjamin 

kepada petani, jika dalam jangka waktu pertumbuhan mengalami 

kerusakan yang disebabkan bibit rusak maka pihak UD. Utami siap 

mengganti dengan pengembalian bibit, akan tetapi pihak tidak dapat 

bertanggung jawab atas kegagalan panen yang disebabkan faktor-

faktor iklim yang menyebabkan kegagalan panen atau yang 

menyebabkan kerusakan secara menyeluruh pada tanaman. 

d. Imbalan berlangganan: usaha pembibitan UD. Utami akan memberikan 

bonus kepada petani yang sudah memberikan kepercayaan dalam 

pembelian benih ditempatnya atau yang mejadi konsumen tetap, 

dengan cara memberikan bonus bibit atau pemberian obat-obatan, 

dengan harapan konsumen mendapatkan kepuasaan dari segi 

pelayanan dan kualitas bibit yang baik. 

e. Garansi produk: usaha pembibitan UD. Utami sangat menjamin mutu 

dan kualitas bibit yang dijual kepada konsumen. Jika bibit layu atau 

mati yang disebabkan hama penyakit pada saat pembelian atau 

beberapa hari (7 hari ) hari setelah pembelian, UD. Utami bersedia 

mengganti setengah dari jumlah pembelian yang rusak atau mati  

Selain dari cara diatas UD. Utami juga memberikan masukan pada 

para petani yang memiliki masalah atau kendala dalam membudidayakan 

sayuran. Hal ini dilakukan agar para petani lebih nyaman untuk membeli 

bibit di UD. Utami. 

 

Masalah dan hambatan usaha pembibitan UD. Utami. 

Dalam upaya pengembangan usaha pembibitan di UD. Utami Masbagik 

Lombok Timur ada hambatan yang dirasakan oleh pengusaha. Faktor penghambat 

yang dihadapi oleh usaha pembibitan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut : 
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Tabel 5. Masalah Dan Hambatan Usaha Pembibitan UD. Utami Masbagik 

Kabupaten Lombok Timur 2018. 

 

 Berdasarakan Tabel 5 dapat dilihat 3 faktor utama yang menjadi masalah 

dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan usaha pembibitan. Hambatan 

yang pertama yaitu yang berkaitan dengan proses pengadaan benih yag dimana 

terdapat fluktuasi atau perubahan harga benih yang menjadi bahan baku utama 

dalam usaha pembibitan. Selain itu terdapat pula masalah terkait dengan produksi 

benih yang dimana tidak jarang terdapat hama penganggu yang dapat merusak 

pertumbuhan benih seperti kupu-kupu dan ulat tanah adanya kedua hama tersebut 

menyebabkan kerusakan bahkan kematian pada bibit yang siap jual. Masalah dan 

hambatan yang terakhir adalah persaingan harga. Banyaknya pengusaha baru yang 

bergerak dalam usaha pembibitan mempengaruhi harga yang di tawarkan UD. 

Utami, umumnya pengusaha baru banyak menawarkan harga yang lebih murah 

jauh dari harga yang dijual oleh UD. Utami. Hal ini berpanguruh terhadap 

pendapatan yang diperoleh oleh UD. Utami dikarenakan mulai berkurangnya 

konsumen. Adapun penanganan yang dilakukan oleh usaha pembibitan UD. 

Utami (1) Usaha pembibitan UD. Utami melakukan kerjasama dengan perusahaan 

pembenihan sehingga fluktuasi harga benih dapat teratasi. (2) Melakukan 

pencegahan dan pengendalian hama pengganggu dengan menggunakan pestisida 

yang sesuai dengan gejala pada bibit sayuran. (3) Usaha pembibitan UD. Utami 

dalam menghadapi persaingan harga dengan pengusaha pembibitan lainnya 

dengan menciptakan suatu kelembagaan atau asosiasi pengusaha pembibitan 

dengan harapan adanya kesepakatan harga bersama sehingga tidak terjadi 

persaingan harga sesama pengusaha pembibitan 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di UD. Utami dan hasil pembahasan dapat 

disimpulkan: 

1.   Rata-rata pendapatan usaha pembibitan sayuran UD. Utami dalam satu bulan 

pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.31.434.811 dengan nilai R/C Ratio 

No 
Hambatan dan 

Masalah 
Dampak 

Penanganan 

1 Fluktuasi harga benih Biaya produksi  

Keuntungan tidak menentu 

Melakukan 

kerjasama dengan 

perusahaan 

pembenihan 

2 Adanya hama 

penganggu (Ulat 

Tanah, Kupu-kupu) 

Daun menguning dan 

bolong (Kualitas bibit 

menurun) 

Pengendalian 

menggunakan 

pestisida Trico-g 

3 Persaingan harga Bibit Harga cenderung menurun 

sehingga keuntungan 

rendah 

Adanya kelembagaan 

penggusaha bibit 

(Asosiasi) 
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sebesar 2,40. Berarti usaha pembibitan sayuran pada UD. Utami layak untuk 

dikembangkan. 

2.  Strategi pemasaran bibit sayuran yang dilakukan UD. Utami yaitu: (1) Strategi 

produk, meliputi kombinasi berupa barang dan jasa. (2) Strategi harga, 

meliputi penetapan harga berdasarkan jenis produk, pemberian diskon 

potongan harga dan modifikasi harga berdasarkan bulan dan musim. (3) 

Strategi tempat yaitu berupa pemasaran langsung dan pemasaran melalui 

pengecer. (4) Strategi promosi meliputi, iklan cetak, sampel, tawaran uang 

kembali, imbalan berlangganan dan garansi produk. 

3.  Masalah dan hambatan yang dihadapi oleh usaha pembibitan UD. Utami 

adalah fluktuasi harga benih, adanya ganguan hama (ulat tanah dan kupu-

kupu) dan persaingan harga. 

 

 

 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Disarankan kepada pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan 

bantuan berupa benih, obat-obatan dengan harga terjangkau kepada pelaku 

usaha pembibitan. Serta memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha 

pembibitan dalam mengembangkan usahannya. 

2. Disarankan kepada pemilik usaha UD. Utami (a) Perlu adanya kerja sama 

pemilik usaha pembibitan dengan perusahaan benih, untuk menekan biaya 

produksi (b) Perlu adanya pembentukan kelembagaan untuk usaha 

pembibitan, agar keseragaman dalam hal penentuan harga bibit. 
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