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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis saluran pemasaran ikan 

nila di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah; (2) Menganalisis fungsi-

fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran ikan nila di Kecamatan 

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah; (3) Menganalisis efisiensi pemasaran ikan 

nila di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah; dan (4) Mengidentifikasi 

masalah-masalah yang petani ikan nila dalam dalam memasarkan hasil 

produksinya di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Pengolahan data 

dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

empat saluran pemasaran hasil produksi petani ikan nila di Kecamatan Jonggat, 

yaitu: (a) Saluran Pemasaran I: Petani  – Pengecer – konsumen akhir; (b) Saluran 

Pemasaran II: Petani – Pengumpul – Konsumen Akhir; (c) Saluran Pemasaran III: 

Petani – Pengumpul – Pengecer – Konsumen  Akhir; (d) Saluran Pemasaran IV: 

Petani – Pedagang Antar Pulau – Pedagang dan/atau Konsumen di  Pulau 

Sumbawa. Fungsi pemasaran yang dilaksanakan oleh petani ikan nila: (a) fungsi 

pertukaran hanya melakukan penjualan, (b) fungsi fisik yang dilakukan oleh 

petani ikan nila yaitu fungsi penyimpanan, (c) fungsi fasilitas, yaitu hanya 

melakukan fungsi permodalan dan penanggungan resiko. Fungsi pemasaran yang 

dilaksanakan pedagang pengumpul, pengecer dan pedagang antar pulau: (a) fungsi 

pertukaran yang terdiri dari fungsi pembelian dan penjualan, (b) fungsi fisik 

terdiri dari fungsi pengangkutan dan penyimpanan, (c) fungsi fasilitas terdiri dari 

fungsi permodalan, informasi pasar sortasi dan penanggungan resiko. Saluran 

pemasaran yang paling efisien yaitu saluran pemasaran I, dengan total nilai marjin 

sebesar Rp 2,875 per kilogram dan share petani sebesar 88,50%. Masalah yang 

dihadapi petani dalam pemasaran ikan nila adalah kurangnya iformasi pasar dan 

relatif rendahnya harga yang diterima petani ikan. 

 

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

 
This research aims to: (1) Analyzing Tilapia fish marketing channels In Jonggat,  

central Lombok Regency; (2) Analyze the marketing functions that carried out by 

the marketing institute of Tilapia fish in Jonggat, Central Lombok; (3) Analyze 

the efficiency marketing of Tilapia fish  in Jonggat, central Lombok; and (4) 

Identify the problems of fish farmers to marketing   Tilapia fish  in Jonggat,  

central Lombok . the processing data carried out by qualitatively and 

quantitatively. The results showed there are four marketing channels  of tilapia 

fish  in  Jonggat, there are : (a) marketing channels I: Farmer – Retailer – 

consumer end; (b) Channel Marketing II: Farmer – Gatherers – End Consumer; 

(c) marketing channels III: Farmers – Gatherers – Retailer – Consumer End; (d) 

marketing channels IV: Farmers – Traders Interisland – merchants and/or 

Consumers on the Sumbawa island. The marketing function is carried out by 

farmers of Tilapia fish: (a) Exchange function that only performs sales, (b) 

physical function that only perform functioning storage, (c)  facilities function  

that only perform the function of capital and risk-bearing. The marketing function 

implemented merchant gatherer, retailers and traders between the islands of  (a)  

the Exchange function  consists the buying and selling , (b) physical function 

consists the functions of  transport and storage, (c) the facilities function  that 

composed   the  capital market information, sorting, and bearing of the risk. the 

most efficient marketing channel is  marketing channel I, with a total value of 

margin Rp 2.875/ kilogram and the farmers ' share of 88.50%. The problem that 

farmers faced in marketing tilapia fish  is the lack of  the information and the fish 

farmers relatively received a  low price. 

 

Keywords: Tilapia fish, the efficiency of marketing, marketing margins,  farmers’ 

share 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki 

potensi dalam sektor perikanan di Nusa Tenggara Barat. Produksi ikan di 

Kabupaten Lombok Tengah secara umum cendrung mengalami peningkatan dari 

tahun 2012 produksi ikan sebesar 45.322,90 ton meningkat menjadi 93,246,10 ton 

pada tahun 2016 (BPS, 2017). Kecamatan Jonggat merupakan salah satu 

kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang berkontribusi besar dala 

produksi ikan air tawar yaitu sebesar 11.378,7 ton yang terdiri dari: ikan nila 

sebanyak  8.897,7 ton, ikan mas 218,3 ton, ikan karper 1.861,24 ton dan ikan lele 

sebanyak  401.5 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, 

2016). 

Produksi ikan nila hasil budidaya yang relatif melimpah mendorong petani 

untuk memasarkan hasil budidayanya dengan harapan memperoleh keuntungan 

maksimal. Namun dalam memasarkan hasil produksinya petani tidak memikirkan 
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prihal harga yang diterimanya dari para pedagang. Petani umumnya menerima 

harga dari lembaga pemasaran tanpa melakukan perhitungan laba rugi dari 

usahanya. Kurangnya informasi pasar serta beberapa aspek penting dalam 

pemasaran yang kurang diperhatikan oleh petani ikan nila menjadi masalah serius 

yang memerlukan penanganan. Aspek penting tersebut yaitu penentuan saluran 

pemasaran dan efisiensi dari pemasaran itu sendiri (Hanafiah & Saefuddin, 1986). 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis saluran pemasaran ikan nila di 

Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah; (2) Menganalisis fungsi-fungsi 

pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran ikan nila di Kecamatan 

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah; (3) Menganalisis efisiensi pemasaran ikan 

nila di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah; dan (4) Mengidentifikasi 

masalah-masalah yang petani ikan nila dalam dalam memasarkan hasil 

produksinya di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu 

metode yang bertujuan memecahkan masalah yang ada pada saat sekarang dengan 

cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi data 

tersebut untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan (Nazir, 2014).Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah petani ikan nila dan lembaga pemasaran yang 

memasarkan hasil produksi ikan nila di Kecamatan Jonggat. 

Pemilihan lokasi penelitian dengan menggunakan metode purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja atas pertimbangan-

pertimbangan tertentu, sampel lokasi penelitian ini diambil dua desa yaitu desa 

bunkate dan desa penegenjek atas pertimbangan bahwa desa tersebut terdapat 

lebih banyak jumlah petani ikan nila di bandingkan dengan desa lainnya yang ada 

di Kecamatan Jonggat. Jumlah responden petani ikan nila ditentukan 

menggunakan rumus “slovin” yaitu penentuan jumlah sampel responden minimal 

sehingga terdapat jumlah sampel responden sebanyak 54,75 (55) orang, kemudian 

penentuan sampel responden pada masing-masing desa menggunakan 

”proportional sampling” sehingga didapatkan 35 petani di desa bunkate dan  20 

petani di desa pengenjek, kemudian pemilihan responden dilakukan secara acak 

sederhana. Penentuan responden lembaga pemasaran menggunakan metode 

“snowball sampling”.  

Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini. 

1. Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran yang diteliti meliputi produsen, pedagang 

pengumpul, pedagang pengecer, konsumen lembaga, dan konsumen rumah 

tangga yang ada di Kecamatan Jonggat. 

2. Fungsi-Fungsi Pemasaran 
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Fungsi-fungsi pemasaran diamati melalui petani dan lembaga 

pemasaran ikan nila di Kecamatan Jonggat dengan cara wawancara langsung 

terkait dengan perlakukan-perlakuan yang dilakukan terhadap ikan nila yang 

akan dipasarakan sampai ke konsumen akhir.  

 

3. Efisiensi Pemasaran 

a) Marjin Pemasaran 

Secara matematik Rahim dan Hastuti (2008) merumuskan marjin tataniaga 

sebagai berikut: 

...........................................................(3.1)              

...............................................................(3.2)                                    

.................................................................(3.3) 

Dimana :  MPi = Marjin lembaga pemasaran ke-i (i=1,2,3...n) 

MPt = Marjin pemasaran total 

Psi = Harga jual lembaga pemasaran ke-i 

Pbi = Harga beli lembaga pemasaran ke-i 

Ci = Biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i 

πi = Keuntungan lembaga pemasaran ke-i 

Kriteria Keputusan: Marjin pemasaran sering digunakan sebagai indikator 

efisiensi pemasaran, semakin kecil nilai marjin pemasaran maka dapat 

dikatakan pemasaran tersebut semakin efisien. 

b) Share Petani 

Besarnya share harga yang diterima petani ikan nila dari harga yang 

dibayarkan konsumen akhir dapat dihitung dengan menggunkan rumus 

sebagai berikut (Rahim dan Hastuti, 2008) 

             ...............................................................(3.4) 

Keterangan:  Sf  = Share petani 

Pf  = Harga diingkat petani 

Pr  = Harga ditingkat pedagang akhir 

Kriteria Keputusan: 

 Apabila harga yang diterima petani ≥ 60% dari harga yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir maka pemasaran dapat dikatakan 

adil. 

 Apabila harga yang diterima petani < 60% dari harga yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir maka pemasaran belum adil. 

4. Masalah Pemasaran 

Masalah pemasaran ikan nila diketahui dengan menginventarisasi 

melalui wawancara langsung dengan petani ikan nila di Kecamatan Jonggat 

dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian ditabulasikan dan dianalisis 

secara deskriptif. 

 



5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Umur Responden  

Tabel 1. Jumlah Responden Petani dan Lembaga Pemasaran berdasarkan 

Umur di Kecamatan Jonggat Tahun 2018        

Kisaran Umur 
Petani Ikan Nila Lembaga Pemasaran 

Jumlah Persentase (%) Jumlah Persentase (%) 

17-25 1 1,82  -  - 

26-35 13 23,64 5                      17,86  

36-45 25 45,45 17                      60,71  

46-55 12 21,82 6                      21,43  

56-65 4 7,27  -  - 

Jumlah 55 100 28 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa umur responden petani 

terbanyak berada pada kisaran 42 sampai 47 tahun sebanyak 16 orang (29,09 

%), sedangkan umur responden pedagang terbanyak pada kisaran umur 42 

sampai 47 tahun (46,43%).   

Tingkat Pendidikan  

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan tingkat pendidikan 

responden petani terbanyak adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sebanyak 21 orang (35%), sedangkan tingkat 

pendidikan untuk responden pedagang terbanyak adalah lulusan SD sebanyak 

10 orang (35,71%) (Tabel 2.). 

Tabel 2. Jumlah Responden Petani dan Lembaga Pemasaran Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jonggat Tahun 2018   
 

Tingkat Pendidikan 
Petani Ikan Nila Lembaga Pemasaran 

No 

 Orang % Orang % 

1 Tidak Sekolah 1 1,82 0 0 

3 SD 21 38,18 10 35,71 

5 SMP 11 20,00 8 28,57 

7 SMA 21 38,18 8 28,57 

8 PT 1 1,82 2 7,14 

 Jumlah 55 100 28 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 

Jumlah Anggota Rumah Tangga 

Anggota rumah tangga petani ikan nila terbanyak berada pada interval 

3-4 yaitu sebanyak 43 orang (78,18%) yang artinya biaya yang dikeluarkan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga cukup tinggi, begitu juga dengan 

responden lembaga pemasaran ikan nila diproleh jumlah anggota rumah 

tangga keluarga terbanyak pada interval 3-4 yang berjumlah 23 orang 

(82,14%) (Tabel 3). 
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Tabel 3. Jumlah Responden Petani dan Lembaga Pemasaran Ikan Nila 

Berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga di Kecamatan Jonggat 

Tahun 2018 
 

 

No 

Kisaran Anggota 

RT (orang) 

 

Petani Ikan Nila 

 

Lembaga Pemasaran 

Orang % Orang % 

1 1-2 11 20,00 3 10,71 

2 3-4 43 78,18 23 82,14 

3 ≥5 1 1,82 2 7,14 

 Julmlah 55 100 28 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Sistem Budidaya 

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2018 di Kecamatan Jonggat 

terdapat dua sistem budidaya ikan nila yang di terapkan yaitu menggunakan 

kolam (48 petani) dan keramba (7 petani) (Tabel 4).  

Tabel 4. Jumlah Responden Petani Ikan Nila Berdasarkan Sistem Budidaya di 

Kecamatan Jonggat Tahun 2018 

No Sistem Budidaya 
Petani Ikan Nila 

 Orang % 

1 Kolam 48 87,27 

2 Keramba 7 12,73 

  Jumlah 55 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Analisis Saluran Pemasaran 

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Jonggat khususnya Desa 

Bunkate dan Desa Pengenjek terdapat empat saluran pemasaran ikan nila hasil 

produksi petani, sebagai berikut: 

a) Saluran Pemasaran I : Petani – Pengecer – konsumen akhir 

b) Saluran Pemasaran II : Petani – Pengumpul – Konsumen Akhir 

c) Saluran Pemasaran III  : Petani – Pengumpul – pengecer – Konsumen 

Akhir 

d) Saluran Pemasaran IV : Petani – Pedagang Antar Pulau – Konsumen 

dan/atau Pedagang Ikan Nila di Pulau 

Sumbawa 
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Gambar 1. Bagan Saluran Pemasaran Ikan Nila di Kecamatan Jonggat Kabupaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

         : Saluran I 

         : Saluran II 

         : Saluran III 

         : Saluran IV 
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Proses pemasaran ikan nila pada saluran I, petani melibatkan 1 (satu) lembaga 

pemasaran yaitu pedagang pengecer. Petani menjual hasil budidayanya ke 

pedagang pengecer dan dibeli dengan harga nomal yaitu rata-rata sebesar Rp. 

22.125 per kilogram. Terdapat 12 orang petani responden (21,82%) yang 

menjual hasil budidayanya ke empat pedagang pengecer langsung. 

2) Saluran Pemasaran II (Petani – Pengumpul – Konsumen Akhir) 

Proses pemasaran ikan nila pada saluran II, petani melibatkan lembaga 

pemasaran yaitu pedagang pengumpul. Petani menjualnya ke pedagang 

pengumpul agar hasil budidayanya cepat habis terjual, namun dengan harga 

lebih rendah dibandingkan harga jual petani pada saluran I. Terdapat 26 orang 

petani responden (47,27%) yang menjual hasil budidayanya ke pedagang 

pengumpul. Jumlah pedagang pengumpul pada saluran pemasaran II adalah 

sebanyak lima orang. Pedagang pengumpul melakukan pembelian secara 

langsung kepada petani dengan cara melakukan pemanenan sendiri terhadap 

hasil budidaya petani dengan memberikan upah kepada buruh sebesar Rp.500 

per kilogram. Rata-rata volume penjualan petani pada saluran pemasaran II 

adalah 8.565 kg ikan nila dengan harga rata-rata sebesar Rp. 21.000 per 
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dengan rata-rata volume jual sebanyak 2.800 kg dengan harga Rp. 24.000 per 

kilogram. 

3) Saluran Pemasaran III (Petani – Pengumpul – Pengecer – Konsumen Akhir) 

Proses pemasaran ikan nila pada saluran III, petani melibatkan dua lembaga 

pemasaran yaitu pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Jumlah petani 

dan pedagang pengumpul pada saluran ini yaitu sama dengan jumlah petani 

dan pedagang pengumpul pada saluran II yakni sebanyak 26 orang responden 

petani (47,27%) dan lima orang pedagang pengumpul. Rata-rata penjualan 

petani pada saluran III sebanyak 8,565 kg dengan harga rata-rata Rp 21.000 

per kilogram. Pada saluran pemasaran III, hasil pembelian ikan nila oleh 

pedagang pengumpul dijual ke 17 pedagang pengecer dengan rata-rata 

volume penjualan sebesar 5.765 kg dengan harga Rp. 23.000 per kilogram, 

kemudian pedagang pengecer menjualnya langsung ke konsumen akhir 

dengan harga Rp. 25.000 per kilogram. 

4) Saluran Pemasaran IV (Petani – Pedagang Antar Pulau – Konsumen dan/atau 

Pedagang Ikan Nila di Pulau Sumbawa) 

Proses pemasaran ikan nila pada saluran IV, petani melibatkan jasa pedagang 

antar pulau yang memasarkan hasil budidayanya ke Pulau Sumbawa. Petani 

menjual hasil budidayanya ke pedagang antar pulau dengan harga Rp 21.000 

per kilogram kemudian pedagang anatar pulau tersebut menjual kembali 

ikannya ke pedagang dan/atau konsumen di Pulau Sumbawa dengan harga Rp 

25.000 per kilogram. Karena petani sudah lama berlangganan dengan PAP, 

ketika ikan nila petani sudah cukup umur untuk dipanen, kemudian petani 

langsung menginformasikan ke PAP agar ikannya cepat dipanen. Sistem 

pembayaran yang dilakukan pedagang antar pulau ke petani yaitu setelah ikan 

yang dijual PAP dibayar melalui transfer oleh konsumen di Pulau Sumbawa 

dan biasanya terbayar dua hari hingga satu minggu setelah ikan terjual. 

Analisis Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Pemasaran 

 Fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan dalam pemasaran ikan nila di 

Kecamatan Jonggat sebagai berikut : 

a.   Fungsi pemasaran yang dilaksanakan oleh petani ikan nila : (a) fungsi 

pertukaran hanya melakukan penjualan saja tanpa melakukan fungsi 

pembelian, (b) fungsi fisik yang dilakukan oleh petani ikan nila yaitu 

fungsi penyimpanan, (c) fungsi fasilitas, yaitu hanya melakukan fungsi 

permodalan dan penanggungan resiko. 

b.   Fungsi pemasaran yang dilaksanakan pedagang pengumpul, pengecer dan 

pedagang antar pulau: (a) fungsi pertukaran yang terdiri dari fungsi 

pembelian dan penjualan, (b) fungsi fisik terdiri dari fungsi 

pengangkutan dan penyimpanan, (c) fungsi fasilitas terdiri dari fungsi 

permodalan, informasi pasar sortasi dan penanggungan resiko. 

 

Efisiensi Pemasaran 

Terdapat dua indikator efisiensi pemasaran yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu, marjin pemasaran yang terdiri dari biaya dan keuntungan pemasaran, 

dan share petani. 
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Marjin Pemasaran 

Besarnya marjin pemasaran pada dasarnya merupakan penjumlahan 

dari biaya-biaya pemasaran dan keuntungan yang diperoleh oleh masing-

masing lembaga pemasaran. Biaya, marjin, dan keuntungan pemasaran pada 

tiap-tiap saluran pemasaran ikan nila di Kecamatan Jonggat dapat di lihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-Rata Marjin Pemasaran dari masing-masing Saluran Pemasaran 

Ikan Nila di Kecamatan Jonggat Tahun 2018 

Unsur Marjin 
SP I SP II SP III SP IV 

Rp/kg Rp/kg Rp/kg Rp/kg 

Petani         

Harga Jual 22.125 21.000 21.000 21,000 

P.Pengumpul         

Harga Beli   21.000 21.000   

Biaya Pemasaran   900        743    

Keuntungan Pemasaran   2.100 1.257   

Harga Jual   24.000 23.000   

Marjin Pemasaran   3.000 2.000   

P.Pengecer         

Harga Beli 22.125   23.000   

Biaya Pemasaran 807   402   

Keuntungan Pemasaran 2.068   1.598   

Harga Jual 25.000   25.000   

Marjin Pemasaran 2.875   2.000   

P. Antar Pulau         

Harga Beli       21,000 

Biaya Pemasaran       2.119 

Keuntungan Pemasaran       1.548 

Harga Jual       24.667 

Marjin Pemasaran       3.667 

Total Biaya Pemasaran       807  900   1.145  2.119 

Total π Pemasaran 2.068 2.100 2.855 1.548 

Total Marjin Pemasaran 2.875 3.000 4.000 3.667 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukan bahwa marjin pemasaran terbesar 

berada pada saluran pemasaran III jika dibandingkan dengan marjin pada 

saluran pemasaran lainnya. Jumlah total marjin pemasaran saluran III yaitu 

sebesar Rp 4.000 per kilogram, hal ini disebabkan karena pada saluran 

pemasaran III petani banyak melibatkan pedagang perentara sehingga selisih 

harga yang diterima petani dengan harga yang dibayar konsumen akhir 

berjumlah besar yaitu sebesar Rp 4.000 per kilogram. 

Marjin pemasaran terkecil berada pada saluran I sebesar Rp 2.875 per 

kilogram, karena harga jual petani ke pedagang pengecer lebih tinggi 

dibandingkan harga jual petani ke lembaga pemasaran lainnya. Biaya 

pemasaran yang dikeluarkan pada saluran I yaiu sebesar Rp 807 per kilogram 
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terdiri dari biaya transportasi, buruh, plastik dan retribusi, dengan keuntungan 

pemasaran yang diperoleh sebesar Rp 2.068 per kilogram.  

Dapat di simpulkan bahwa saluran pemasaran ikan nila yang paling efisien 

jika dilihat dari segi marjin pemasaran adalah saluran pemasaran I, karena 

memiliki total marjin pemasaran terendah yaitu sebesar Rp 2.875 per 

kilogram dibandingkan marjin pemasaran pada saluran pemasaran lainnya. 

Share Petani 

Farmer’s Share memiliki hubungan negatif dengan margin pemasaran 

dimana semakin tinggi margin pemasaran, maka bagian yang diperoleh petani 

semakin rendah. Berikut persentase share petani pada masing-masing saluran 

pemasaran ikan nila di Kecamatan Jonggat, dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Share Petani pada  Masing-Masing Saluran Pemasaran Ikan Nila di 

Kecamatan Jonggat Tahun 2018 

Saluran 

Pemasaran 

Harga di Tingkat 

Petani (Rp/Kg) 

Harga di tingkat 

konsumen (Rp/Kg) 

Share Petani 

(%) 

I 22.125 25.000 88,50 

II 21.000 24.000 87,50 

III 21.000 24.545 85,56 

IV 21.000 24.667 85,13 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarka Tabel 6. menunjukan bahwa share petani pada masing-

masing saluran pemasaran bervariasi. Share petani tertinggi berada pada 

saluran pemasaran I yaitu sebesar 88,50%, saluran pemasaran II dengan 

Share petani sebesar 87,50%, pada saluran pemasaran III sebesar 85,56%, 

dan share petani terkecil berada pada saluran pemasaran IV yaitu sebesar 

85,13%. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus share petani, dapat 

disimpulkan bahwa dari keempat saluran pemasaran ikan nila dapat dikatakan 

adil karna menunjukan persentase bagian harga yang diterima oleh petani 

sebagai imbalan terhadap kegiatan produksinya berada di atas 60 persen 

(>60%) yang artinya keempat saluran pemasaran ikan nila tersebut mampu 

memberikan pembayaran yang adil. Dari keempat saluran pemasaran ikan 

nila, saluran pemasaran I merupakan saluran yang paling adil dalam 

memasarkan hasil produksi ikan nila sampai ke konsumen akhir. 
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Masalah  Pemasaran  Ikan Nila di Kecamatan Jonggat Tahun 2018  

Dalam pemasaran ikan nila terdapat beberapa kendala yang umumnya 

dihadapi oleh petani dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Masalah pemasaran yang dihadapi petani ikan nila dalam memasarkan 

hasil produksinya di Kecamatan Jonggat Tahun 2018 

No Masalah 

Ya Tidak 
Jumlah 

Keseluruhan 

Jumlah 

(orang) 

Persentase   

(%) 

Jumlah 

(orang) 

Persentase   

(%) 
Orang (%) 

1 
Kurangnya 

Informasi pasar  
47 85,45 8 14,55 55 100 

2 
Harga ikan yang 

relatif rendah 
43 78,18 12 21,82 55 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdsarkan Tabel 7. menunjukan bahwa masalah pemasaran yang dihadapi 

petani ikan nila di Kecamatan Jonggat yaitu masalah kurangnya informasi pasar 

sebanyak 47 orang (85,45%), dan masalah harga ikan yang relatif rendah diterima 

petani sebanyak 43 orang (78,18). Kurangnya informasi pasar menyebabkan 

petani hanya melakukan penjualan ke beberapa lembaga pemasaran saja yang 

mengakibatkan hasil budidaya ikan nila yang saharusnya sudah cukup umur untuk 

dipanen, namun pada saat itu tidak ada lembaga pemasaran yang membeli hasil 

budidayanya, sehingga ikan tetap ditampung dan petani tetap mengeluarkan biaya 

pakan lagi sampai ikan nila dibeli oleh lembaga pemasaran. Terkait dengan harga 

ikan yang raltif rendah (harga normal Rp 22.500 – Rp 23.000 per kilogram), 

dikarenakan pada saat itu produksi ikan melimpah yang mengakibatkan posisi 

tawar lembaga pemasaran tinggi, petani hanya menerima harga dengan harapan 

hasil budidayanya cepat terjual agar tidak mengeluarkan modal lagi untuk biaya 

pakan ikan. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 
 

1. Terdapat empat saluran pemasaran hasil produksi petani ikan nila di 

Kecamatan Jonggat, sebagai berikut : 

a) Saluran Pemasaran I : Petani  – Pengecer – konsumen akhir 

b) Saluran Pemasaran II : Petani – Pengumpul – Konsumen Akhir 

c)   Saluran Pemasaran III : Petani – Pengumpul – Pengecer – Konsumen  

Akhir 

d) Saluran Pemasaran IV : Petani – Pedagang Antar Pulau – Konsumen 

atau Pedagang Ilan Nila di  Pulau Sumbawa. 

2. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan dalam pemasaran ikan nila di 

Kecamatan Jonggat sebagai berikut : 
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c.   Fungsi pemasaran yang dilaksanakan oleh petani ikan nila : (a) fungsi 

pertukaran hanya melakukan penjualan saja tanpa melakukan fungsi 

pembelian, (b) fungsi fisik yang dilakukan oleh petani ikan nila yaitu 

fungsi penyimpanan, (c) fungsi fasilitas, yaitu hanya melakukan fungsi 

permodalan dan penanggungan resiko. 

d.   Fungsi pemasaran yang dilaksanakan pedagang pengumpul, pengecer dan 

pedagang antar pulau: (a)fungsi pertukaran yang terdiri dari fungsi 

pembelian dan penjualan, (b) fungsi fisik terdiri dari fungsi 

pengangkutan dan penyimpanan, (c) fungsi fasilitas terdiri dari fungsi 

permodalan, informasi pasar sortasi dan penanggungan resiko 

3. Semua saluran pemasaran ikan nila yang ada di Kecamatan Jonggat dapat 

dikatakan efisien, dilihat dari marjin pemasaran dan share petani, saluran 

pemasaran yang paling efisien adalah saluran pemasaran I yaitu petani – 

pedagang pengecer – konsumen akhir, karna memiliki total nilai marjin 

pemasaran sebesar Rp 2,875 per kilogram dan share petani sebesar 88,50%. 

4. Masalah yang dihadapi oleh petani ikan nila dalam memasarkan hasil 

produksinya adalah kurangnya informasi pasar dan relatif rendahnya harga 

ikan nila yang diterima petani. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada anggota kelompok budidaya ikan mampu mengajak 

pembudidaya yang lain untuk menjadi anggota kelompok dan mengatur 

jadwal panen masing-masing agar tidak terjadi panen raya yang menyebabkan 

harga ikan turun 

2. Diharapkan kepada anggota kelompok budidaya untuk membentuk 

kesepakatan harga jual ikan secara bersama-sama agar mampu meningkatkan 

posisi tawar pada saat proses pemasaran kepada pedagang pengumpul, 

pedagang pengecer, dan pedagang antar pulau. 

3. Diharapkan kepada pembudidaya membuat jejaring pasar melalui 

kelompok tani dengan para pedagang ikan nila maupun restoran, hotel, rumah 

makan, lesehan di berbagai daerah/pasar yang potensial untuk pemasaran ikan 

nila. 
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