
0 
 

Jurnal : Analisis Pendapatan dan Pemasaran Bibit Durian Bangkok di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat. 

ANALISIS PENDAPATAN DAN PEMASARAN BIBIT DURIAN BANGKOK DI 

KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

JURNAL 

 

 

 

 

Oleh : 

 

DESI SARI DEWI 

C1G 011 034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2016 

 



1 
 

Jurnal : Analisis Pendapatan dan Pemasaran Bibit Durian Bangkok di Kecamatan Lingsar 

Kabupaten Lombok Barat. 

ANALISIS PENDAPATAN DAN PEMASARAN BIBIT DURIAN 

BANGKOK DI KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK 

BARAT 

 

 

 

 

ABSTRAK 

Perkembangan durian yang cukup potensial adalah di wilayah Kabupaten Lombok Barat 

karna Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik dalam mengembangkan 

tanaman hortikultura khususnya durian. Ini dapat dilihat dari data tiap tahunnya, tahun 2011 

produksi durian Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2.809 ton/tahun, pada tahun 2012 produksi 

durian sebanyak 1.059 ton/tahun dan pada tahun 2013 sebanyak 2.729 ton/tahun.(Badan Pusat 

Statistik, NTB dalam angka dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

NTB). Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok barat merupakan salah satu lokasi yang 

memproduksi maupun memasarkan komoditi buah durian paling tinggi. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : (1.) Untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh petani bibit durian 

bangkok di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, (2.) Untuk mengetahui saluran 

pemasaran bibit durian bangkok di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, (3.) Untuk 

mengetahui efisiensi pemasaran bibit durian bangkok di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok 

Barat dan (4.) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemasaran bibit durian 

bangkok di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1.) Komposisi biaya pada usaha bibit durian 

bangkok terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Penggunaan biaya terbesar didominasikan 

oleh biaya variabel sebesar 72,08% dari total biaya. Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan 

oleh penangkar adalah Rp.2.408.479/LLG/tahun. Sedangkan penggunaan biaya tetap sebesar 

27,91% dari total biaya. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh penangkar yaitu  

Rp.932.832/LLG/tahun. Total biaya yang dikeluarkan dalam usaha bibit durian bangkok secara 

keseluruhan dalam proses produksi adalah Rp.3.341.311/LLG/tahun, (2) Pendapatan yang 
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diperoleh pada usaha bibit durian bangkok di Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar cukup 

tinggi yaitu sebesar Rp.24.242.022/LLG/tahun, (3.) Terdapat 3 saluran pemasaran pada usaha 

bibit durian Bangkok di Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, (4.) 

Saluran pemasaran 1 dan 3 dapat dikatakan efisien meskipun hasil analisis elastisitas transmisi 

harganya tidak memenuhi syarat namun hasil analisis uji t diperoleh bahwa nilainya signifikan. 

Sedangkan saluran 2 tidak bisa dikatakan efisien karena hasil analisis elastisitas transmisi 

harganya tidak memenuhi syarat dan hasil uji t juga tidak signifikan dan hambatan-hambatan 

pemasaran bibit durian bangkok masing-masing lembaga pemasaran antara lain : 

a. Penangkar mengalami hambatan pada keadaan iklim sebesar 100%. 

b. Pedagang pengumpul desa dan pedagang pengecer juga mengalami hambatan pada keadaan 

iklim sebesar 100%. 

 

Kata Kunci : Analisis, Pendapatan dan Pemasaran 

ANALYSIS OF INCOME AND MARKETING OF SEED IN BANGKOK DURIAN LINGSAR 

LOMBOK DISTRICT WEST 

 

ABSTRACT 

 

Durian considerable potential developments are in the district of West Lombok because 

West Lombok is one of the regencies in West Nusa Tenggara province which has the potential of 

natural resources quite well in developing horticultural crops, especially durian. It can be seen 

from the data each year, in 2011 the production of durian West Lombok district as much as 2,809 

tons / year, in 2012 the production of durian as much as 1,059 tons / year and in 2013 as many as 

2,729 tons / year. (Central Bureau of Statistics, NTB in numbers and Department of Agriculture 

and Horticulture NTB). Lingsar Subdistrict West Lombok regency is one of the locations that 

manufacture and market the highest commodity durian fruit. The purpose of this study are: (1) 

To determine the income of farmers in the district bangkok durian seedlings Lingsar West 

Lombok regency, (2.) To determine the marketing channels durian seedlings bangkok in Lingsar 

District of West Lombok district, (3.) To determine the efficiency of marketing the seeds of 

durian bangkok in District Lingsar West Lombok and (4.) To know the obstacles faced in 

marketing durian seedlings bangkok in Lingsar District of West Lombok regency. 
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The results showed that: (1) The composition of costs on businesses bangkok durian 

seedlings comprised of variable costs and fixed costs. The cost of the use domenated by variable 

costs amounted to 72.08% of the total cost. The average variable costs incurred by the breeder is 

Rp.2.408.479 / LLG / year. While the use of fixed costs amounted to 27.91% of the total cost. 

The average fixed costs incurred by growers is Rp.932.832 / LLG / year. Total costs incurred in 

bangkok durian seed business as a whole in the production process is Rp.3.341.311 / LLG / year, 

(2) income generated by the business bangkok durian seedlings in the village of Stone Kumbung 

Lingsar Subdistrict quite high at Rp.24.242. 022 / LLG / year, (3) There are 3 channel marketing 

efforts on Bangkok durian seedlings in the village of Stone Kumbung Lingsar District of West 

Lombok regency, (4.) marketing channels 1 and 3 can be said to be efficient even though the 

results of the analysis of price transmission elasticity ineligible but the results of t test analysis 

showed that significant value. While channel 2 can not be said to be efficient for the results of 

the analysis of price transmission elasticity is not eligible and the t test results is not significant 

and obstacles marketing durian seedlings bangkok respective marketing agencies, among others: 

a. Breeder obstacles on the climatic conditions of 100%. 

b.     Village traders and retailers also experienced congestion in the climatic conditions of 100%. 

 

Keywords: Analysis, Revenue and Marketing 

 

PENDAHULUAN 

Durian merupakan salah satu komoditas buah hortikultura yang masuk sebagai buah 

unggulan yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), karena komoditas durian memiliki 

prospek yang cukup menjanjikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Budidaya durian 

paling banyak diusahakan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Di kecamatan 

tersebut mampu memberikan produksi terbesar terhadap produksi durian NTB. Tidak hanya 

buahnya saja, namun disini juga diketahui menjual bibit durian yang mempunyai nilai jual yang 

cukup untuk menambah pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan perkerjaan bagi 

masyarakat setempat. 

Perkembangan durian yang cukup potensial adalah di wilayah Kabupaten Lombok Barat 

karna Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara 
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Barat yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup baik dalam mengembangkan 

tanaman hortikultura khususnya durian. Ini dapat dilihat dari data tiap tahunnya, tahun 2011 

produksi durian Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2.809 ton/tahun, pada tahun 2012 produksi 

durian sebanyak 1.059 ton/tahun dan pada tahun 2013 sebanyak 2.729 ton/tahun.(Badan Pusat 

Statistik, NTB dalam angka dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

NTB). Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok barat merupakan salah satu lokasi yang 

memproduksi maupun memasarkan komoditi buah durian paling tinggi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Untuk mengetahui biaya dan pendapatan usahatani bibit durian bangkok, dianalisis 

bersifat kuantitatif digunakan persamaan matematika (Soekartawi,2002) sebagai berikut : 

a. Biaya  

 

Rumus : TC = TFC + TVC 

Keterangan : TC = Total Cost (total biaya) 

  TVC = Total Variabel Cost (biaya variabel) 

  TFC = Total Fixed Cost (biaya tetap) 

b. Penerimaan   

 

Rumus : TR = P.Q 

Keterangan : TR  = Total Revenue (Rp) 

  P = Harga Jual Produk (Rp/unit) 

  Q = Total Produksi (unit) 

c. Pendapatan  

 

Rumus : Pd = TR – TC 

Keterangan : Pd = Pendapatan Usahatani 

  TR = Total Penerimaan (total revenue) 

  TC = Total Biaya (total cost) 

d. Saluran Pemasaran 

Untuk mengetahui saluran pemasaran bibit durian bangkok dilakukan dengan cara 

menelusuri saluran pemasaran yang terlibat mulai dari petani produsen sampai ke konsumen 

akhir. 

3.7.3.Efisiensi Pemasaran 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran pada berbagai saluran pemasaran analisis 

yang digunakan yaitu : Elastisitas transmisi harga. 
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a. Elastisitas Transmisi Harga 

Elastisitas transmisi harga merupakan perbandingan persentase perubahan harga di 

tingkat pengecer dengan persentase perubahan harga di tingkat produsen, Adapun rumus 

elastisitas transmisi harga adalah sebagai berikut (George dan King, 1971) : 

Rumus : n =  
𝑑𝑃𝑟

𝑑𝑃𝑓
  .  

𝑃𝑓

𝑃𝑟
  

Keterangan :    n     = Elastisitas Transmisi Harga 

  Pr    = Harga di tingkat konsumen akhir 

  Pf    = Harga di tingkat petani/produsen 

  dPr  = Perubahan harga di tingkat konsumen 

  dPf  = Perubahan harga di tingkat petani/produsen 

Kriteria keputusan : 

 

1. Jika n<1 atau n>1, maka keadaan pasar tidak berjalan dengan efisiens (tidak bersaing 

sempurna). 

2. Jika n=1, maka keadaan pasar berjalan dengan efisien.  

 

3.7.4.Hambatan-hambatan 

 Hambatan-hambatan dalam pemasaran bibit durian bangkok dapat diketahui dengan 

menginventarisir melalui wawancara langsung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan, 

kemudian dianalisis secara deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendapatan 

Hasil penelitian menunjukkan total penerimaan adalah sebesar Rp.27.583.333/LLG/tahun 

dan total biaya sebesar Rp.3.341.311/LLG/tahun atau dengan pendapatan sebesar 

Rp.24.242.022/LLG/tahun. 

Saluran Pemasaran 

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan responden, terdapat tiga 

saluran pemasaran bibit durian bangkok di Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten 

Lombok Barat, yaitu sebagai berikut : 

1. Penangkar        Konsumen Akhir (Petani/Pekebun) 

2. Penangkar        Pedagang Pengumpul Desa        Konsumen Akhir (Petani/Pekebun) 

3 Penangkar         Pengecer         Konsumen Akhir (Petani/Pekebun) 
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Efisiensi Pemasaran 

Dari hasi penelitian diketahui bahwa pada saluran pemasaran 1, penangkar langsung 

menjual bibit durian bangkok kepada konsumen akhir (petani/pekebun). Analisis elastisitas 

transmisi harga diketahui sebesar 1. Oleh karena itu saluran 1 bisa dikatakan efisien. 

Saluran pemasaran 2 memiliki keuntungan yang cukup tinggi yaitu sebesar 

Rp.20.400/bibit dan memiliki total biaya pemasaran sebesar Rp.1.400/bibit. Analisis Elastisitas 

transmisi harga diketahui adalah sebesar 1,32. Namun berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh 

bahwa t hitung sebesar 1,477 yang berarti nilai tidak signifikan, karna t hitung ≤  t tabel, artinya 

bahwa secara parsial/individual harga bibit durian bangkok di tingkat pengecer tidak 

berpengaruh nyata terhadap harga bibit durian bangkok di tingkat produsen. Jadi saluran 

pemasaran 2 ini tidak dapat dikatakan efisien. 

Sedangkan pada saluran pemasaran 3 diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh adalah 

sebesar Rp.21.310/bibit dan total biaya pemasaran sebesar Rp.2.023/bibit. Analisis Elastisitas 

transmisi harga diketahui sebesar 2,57. Namun berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh bahwa t 

hitung sebesar 4,444 yang berarti nilai signifikan, karna t hitung > t tabel, artinya bahwa secara 

parsial/individual harga bibit durian bangkok di tingkat pengecer berpengaruh nyata terhadap 

harga bibit durian bangkok di tingkat produsen. Jadi saluran pemasaran 3 juga dapat dikatakan 

efisien. 

Hambatan-Hambatan 

Hasil penelitian menggambarkan bahwa penangkar mengalami hambatan pada keadaan 

iklim sebanyak 30 responden dengan persentase sebesar 100%. Cuaca  menjadi hambatan bagi 

penangkar, karena pada musim kemarau intensitas pembelian menurun sebab biasanya pekebun 

atau petani(konsumen akhir) menanam pada musim hujan dan pedagang(pedagang pengumpul 

dan pedagang pengecer) juga biasanya membeli atau memborong pada musim hujan. Disebabkan 

hal tersebut penangkar menampung bibit durian yang tersisa untuk dijual tahun berikutnya. 

Namun, tidak menutup kemungkinan jika ada yang membeli pada musim kemarau penangkar 

juga tetap menjualnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

Kesimpulan  

1. Komposisi biaya pada usaha bibit durian bangkok terdiri dari biaya variabel dan biaya 

tetap. Penggunaan biaya terbesar didominasikan oleh biaya variabel sebesar 72,08% dari 

total biaya. Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan oleh penangkar adalah 

Rp.2.408.479/LLG/tahun. Sedangkan penggunaan biaya tetap sebesar 27,91% dari total 

biaya. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh penangkar yaitu  

Rp.932.832/LLG/tahun. Total biaya yang dikeluarkan dalam usaha bibit durian bangkok 

secara keseluruhan dalam proses produksi adalah Rp.3.341.311/LLG/tahun. 

2. Pendapatan yang diperoleh pada usaha bibit durian bangkok di Desa Batu Kumbung 

Kecamatan Lingsar cukup tinggi yaitu sebesar Rp.24.242.022/LLG/tahun. 

3. Terdapat 3 saluran pemasaran pada usaha bibit durian Bangkok di Desa Batu Kumbung 

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. 

4. Saluran pemasaran 1 dan 3 dapat dikatakan efisien meskipun hasil analisis elastisitas 

transmisi harganya tidak memenuhi syarat namun hasil analisis uji t diperoleh bahwa 

nilainya signifikan. Sedangkan saluran 2 tidak bisa dikatakan efisien karena hasil analisis 

elastisitas transmisi harganya tidak memenuhi syarat dan hasil uji t juga tidak signifikan.  

5. Hambatan-hambatan pemasaran bibit durian bangkok masing-masing lembaga pemasaran 

antara lain : 

a. Penangkar mengalami hambatan pada keadaan iklim sebesar 100%. 

b. Pedagang pengumpul desa dan pedagang pengecer juga mengalami hambatan 

pada keadaan iklim sebesar 100%. 

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian usaha bibit tanaman buah-buahan, maka dapat 

diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut : 

1. Untuk memperluas jangkauan pasar, penangkar bibit durian bangkok dapat 

memanfaatkan jaringan internet yang ada. Karna dilihat banyak dari penangkar yang 
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dapat mengaplikasikan internet melalui telpon selular masing-masing. Dirasa akan cukup 

bermanfaat bagi para penangkar yang bisa mengakses internet untuk memperluas 

jangkauan pasar mereka. 

2. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dari pihak pemerintah daerah bagi penangkar bibit 

durian bangkok dan penangkar bibit buah lainnya, dimana untuk sekedar memberikan 

informasi tentang pemasaran maupun tentang bagaimana menghadapi hambatan yang 

dihadapi penangkar bibit durian bangkok. 

3. Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian berkaitan dengan 

usaha bibit durian bangkok dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk 

mendukung penelitian tersebut. 
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