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ABSTRAK 

Kecamatan Palibelo merupakan Salah satu kecamatan di Kabupaten Bima 
yang termasuk wilayah pengembangan kacang tanah. Usahatani kacang tanah pada 
hakekatnya adalah perusahaan, maka seorang petani atau produsen sebelum mengelola 
usahataninya akan mempertimbangkan antara biaya dan pendapatan, dengan cara 
mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien, guna memperoleh 
keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Berapa 
besar biaya produksi  dan pendapatan usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo 
Kabupaten Bima. (2). Bagaimana lembaga pemasaran dan saluran pemasaran usahatani 
kacang tanah di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. (3) Bagaimana efisiensi 
pemasaran usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Dengan total biaya produksi yang 
dikeluarkan selama kegiatan usahatani kacang tanah sebesar Rp 9.730.046,30/LLG atau 
Rp 11.560.356,44/Ha dan nilai produksi sebesar Rp 25.597.722,22/LLG atau Rp 
30.473.478,84/Ha. Rata-rata pendapatan usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo 
pada tahun 2015 sebesar Rp 15.867.675,9/LLG atau Rp 18.913.122,4/Ha. (2). Lembaga 
pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kacang tanah di Kecamatan Palibelo adalah 
pedagang pengumpul desa, pedagang antar provinsi, dan pedagang besar, serta saluran 
pemasaran kacang tanah di Kecamatan Palibelo melalui dua saluran pemasaran yaitu : 
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Keterangan :    PPD  = Pedagang Pengumupul Desa 

                         PAP = Pedagang Antar Provinsi 

                         PB    = Pedagang Besar 

(3). Efisiensi pemasaran kacang tanah di Kecamatan Palibelo pada Tahun 2015 yang 
paling efisien adalah pada saluran II dengan marginnya sebesar Rp 3.083 jika 
dibandingkan dengan saluran I sebesar Rp 3.667. Namun jika dilihat dari share harga 
secara keseluruhan saluran pemasaran sudah menunjukan  sudah efisien  karena share 
harganya sudah ≥ 60%,  yaitu pada saluran I sebesar 91,23%, saluran II sebesar 94,30. 
Begitu pula dengan distribusi keuntungan pada tiap-tiap saluran menunjukan bahwa 
pada saluran I sebesar 0,76, saluran II sebesar 1,05,  jadi dapat disimpulkan bahwa 
usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo sudah efisien.  

 
ABSTRACT 

 
Palibelo sub-district is one of the areas to develop the peanut farming. 

Peanut farming is a company, so the farmer or the producer before running the 
farming should consider the costing and income by allocating resources efficiently 
and effectively to gain good profit. This research is aimed at 1. Determining the cost of 
production and income of peanut farming in Palibelo Bima, 2. Determining how the 
marketing and the marketing channels is in Palibelo Bima. 3. Determining the 
efficiency of peanut farming in Palibelo Bima. 

This research showed that  1.  The total  cost  of production during the 
farming of peanut is Rp. 9,730,046.30/LLG or  Rp 11,560,356.44/Ha and the value of 
the  product  is  Rp.  25,597,722.22/LLG atau  Rp  30,473,478.84/Ha.  The  average 
income of the farmer in Plibelo Bima in 2015 is Rp 15,867,675.9/LLG atau Rp 
18,913,122.4/Ha. 2. The marketing institution involved in marketing of the peanut in 
Palibelo Bima are local collector, inter-province vendor, and big vendors. The 
distribution is in two ways: 
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Petani                              PPD 
 
 

II                            PB 
 

Note :    PPD = Local Collector 
 

PAP = inter-province vendors 
 

PB   = big vendors 
 

(3). The most efficient marketing of peanut in Palibelo Bima in 2015 is through 
channel two very efficient.  With the margin of Rp. 3,083 while in channel I is Rp 
3.667. but in the perspective of share price, all channels showed the good distribution 
since the share price has reached ≥ 60%,   in channel I is 91,23%, in channel II is 94,30. 
And so does distribution of profit in every channel show the that in channel I is 0.76, in 
channel II is 1.05. Thus it is concluded that the peanut farming in Palibelo Bima is 
efficient. 



 
 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  
Kacang tanah merupakan komoditas pangan yang memiliki nilai gizi tinggi dan 

lezat rasanya sehingga disukai oleh masyarakat. Selain itu, batang dan daunnya yang 
masih hijau juga sangat baik untuk makanan ternak. Kacang tanah mempunyai banyak 
manfaat, selain dapat dikonsumsi dalam bentuk segar, juga dapat diolah menjadi bahan 
makanan, pakan ternak dan baha baku dalam industri (Sihotang,2008). 

Kebutuhan kacang tanah sebagai salah satu produk pertanian tanaman pangan 
masih perlu ditingkatkan sejalan dengan kenaikan pendapatan atau jumlah penduduk. 
Kecamatan Palibelo merupakan Salah satu kecamatan di Kabupaten Bima yang 
termasuk wilayah pengembangan kacang tanah. Usahatani kacang tanah pada 
hakekatnya adalah perusahaan, maka seorang petani atau produsen sebelum mengelola 
usahataninya akan mempertimbangkan antara biaya dan pendapatan, dengan cara 
mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien, guna memperoleh 
keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 
adalah: (1). Berapa besar biaya produksi  dan pendapatan usahatani kacang tanah di 
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima? (2). Bagaimana lembaga pemasaran dan saluran 
pemasaran usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima? (3). 
Bagaimana efisiensi pemasaran usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo 
Kabupaten Bima? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1). Berapa besar biaya produksi  dan pendapatan 
usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. (2). Bagaimana 
lembaga pemasaran dan saluran pemasaran usahatani kacang tanah di Kecamatan 
Palibelo Kabupaten Bima. (3) Bagaimana efisiensi pemasaran usahatani kacang tanah di 
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian dan Sampling 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 
metode yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang 
dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan 
data untuk mencapai suatu kesimpulan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan teknik survei yaitu dengan wawancara langsung dan dengan 
menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnnya (Nazir,1993). 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan 
menggunakan data jumlah petani responden kacang tanah di Desa Teke dan Desa 
Ntonggu Tahun 2014. Kecamatan Palibelo terdiri dari dua belas desa, dan dari dua belas 
desa tersebut ditetapkan dua desa secara “purposive sampling’’ yaitu Desa Teke dan 
Desa Ntonggu atas pertimbangan bahwa kedua desa selalu berusahatani kacang tanah 
setiap musim. 
 
Analisis Data 
Analisis Pendapatan 

Untuk mengetahui besarnya keuntungan usahatani yang diterima oleh petani 
kacang tanah digunakan analisisbiaya dan pendapatan (Ken Suratiyah, 2006). 

 
 
 
 
Keterangan : 
 π  = Profit (keuntungan) usahatani kacang tanah 
TR  = Total penerimaan (Total Revenue) 
TC  = Total Biaya (Total Cost) 
P  = Harga (Price) 
Q  = Jumlah produksi (Quantity) 
TFC = Total Biaya Tetap (Total Fixed Cost) 
TVC = Total Biaya Variabel (Total Variabel Cost) 

 

Analisis Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasaran diukur dengan menggunakan indikator margin pemasaran 
dan share petani pada masing-masing saluran pemasaran menggunakan rumus: 
 

a. Margin pemasaran 
Untuk mengetahui margin pemasaran kacang tanah dihitung dengan formula sebagai 
berikut (Mubyarto, 1989) : 
                              MP = Pr – Pf 
 

π = TR – TC  dimana TR  = P x Q 

 TC   = TFC + TVC 



 
 

 

Keterangan : 
Mp = Margin Pemasaran                           Pf = Harga Produsen 
 Pr = Harga Konsumen 

b. Margin pemasaran ditingkat pedagang ke-I (MPi) adalah (Mubyarto, 1989)  
                     MPi = HJi – Hbi 

Keterangan : 
 MPi = Margin Pemasaran di Tingkat Pedagang ke-i 
 HJi = Harga Jual di Tingkat Pedagang ke-i 
 HBi = Harga Beli di Tingkat Pedagang ke-i 
 
     Semakin rendah margin pemasaran maka semakin efisien dan sebaliknya 
(Mubyarto, 1989). 
 

c. Share Petani, diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mubyarto, 
1989) : 

                              X = (Pf/Pr) x 100% 
Keterangan : 
X = Share yang diterima petani 
Pf = Harga Produsen 
Pr = Harga Konsumen 
                 Pemasaran dikatakan efisien apabila share petani ≥ 60% dan pemasaran 
dikatakan tidak efisien apabila share petani < 60%	(Mubyarto, 1989). 
 

d. Distribusi Keuntungan diukur dengan rumus : 
 

                                       DK =
	

	
 

Keterangan : 
DK = Distribusi Keuntungan 
휋				 =	Keuntungan 
C    =  Biaya Pemasaran 
 
Kriteria Keputusan : 
 Jika DK ≥ 0,5  maka keuntungan di tingkat pedagang merata (adil). 
 Jika DK < 0,5 maka keuntungan di tingkat pedagang tidak merata. 

 Pemasaran kacang tanah dikatakan efisien jika memenuhi dua kriteria keputusan 
yaitu (Azzaino, 1981). 
   Jika X ≥ 60%	dan DK ≥ 0,5 maka pemasaran kacang tanah dikatakan efisien  
 Jika X < 60% , maka pemasaran tidak efisien. 

 
 

 

 



 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Biaya Produksi Usahatani Kacang Tanah. 
 Biaya produksi merupakan penjumlahan dari  biaya-biaya yang dikeluarkan 
selama proses produksi pada usahatani kacang tanah berlangsung. Biaya yang 
digunakan adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan dalam kegiatan usahatani. 
Biaya-biaya pada usahatani kacang tanah dapat dilihat pada tabel 4.6  berikut: 
Tabel 4.6  Rata-rata Biaya Produksi  Usahatani Kacang Tanah di Kecamatan Palibelo  
                 Kabupaten Bima,Tahun 2015. 
 

No Uraian 
Keterangan 

Jumlah 
Fisik 

Rp/LLG 
(0,84 Ha) 

Jumlah 
Fisik Rp/Ha 

1 Biaya Tetap 
a. Biaya Peny. Alat 
- parang 
- Cangkul (Buah) 
- Sabit (Buah) 
- Bakul (Buah) 
- Karung (Buah) 
- Traktor 
- Mesin Air 
- Perontok Kacang 
- Tembilang 
- Selang (m) 
- Alat Semprot 
- Kipas Angin 
- Pajak Tanah 

 
 

1,10 
1,10 
2,63 
2,63 

51,43 
0,50 
0,60 

     0,60 
1,03 

56,70 
0,33 
0,80 

 

 
 

5.166,67 
4.388,89 
8.777,78 
6.583,33 

60.005,56 
551.481,48 
87.407,41 

106.444,44 
3.361,11 

62.962,96 
34.444,44 

3.277,78 
9.444,44 

 
 

1,30 
1,31 
3,13 
3,13 

61,11 
0,60 
0,70 
0,71 
1,23 

67,33 
0,40 
0,95 

 

 
 

6.139,61 
5.214,52 

10.429,04 
7.821,78 

71.293,73 
655.225,52 
103.850,39 
126.468,65 

3.993,40 
74.807,48 
40.924,09 

3.894,39 
10033,00 

Total B.Tetap (a) 119,45 942.746,30 141,84 1.120.094,61 
2 A. Biaya Variabel 

a. Biaya Saprodi 
- Benih (Kg) 
- TSP (Kg) 
- Urea (Kg) 
- SP36 (Kg) 
- Obat-obatan 

b. Biaya TK 
- Penyiapan Lahan (HKO) 
- Penanaman (HKO) 
- Penyiangan (HKO) 
- Pemupukan (HKO) 
- Pengendalian Hama (HKO) 
- Pemanenan (HKO) 

B. Biaya Lain (c) 

 
 

73,97 
81,67 
59,33 
81,67 

 
 

2,97 
11,84 

1,20 
1,24 
3,27 

12,37 

 
 

1.673.166,67 
196.000,00 
107.966,67 
179.666,67 
613.666,67 

 
192.250 

1.016.666.70 
98.333,33 
27.916,67 

248.333,33 
2.605.000 

1.599.666,67 

 
 

87,88 
97,03 
70,50 
97,03 

 
 

3,52 
14,06 

1,43 
1,47 
4,21 

15,10 

 
 

1.987.920,70 
232.871,29 
128.277,23 
213.465,35 
729.108,91 

 
228.416,04 

1.207.920,80 
117.063,49 
33.234,13 

295.634,92 
3.095.049,40 
1.900.594,06 

Total Biaya Variabel (b + c) 328,80 8.787.300,00 392,68 10.440.356,44 
Total Biaya Produksi (a+b+c)  9.730.046,30  11.560.451,05 

Sumber : Data Primer Diolah,2015. 



 
 

 

Biaya Produksi 
 Biaya produksi pada usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo terdiri dari 

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel meliputi biaya saprodi, biaya tenaga 
kerja, dan biaya lain yang terdiri dari sewa alat, biaya pengeringan, biaya pengupasan, 
dan biaya pengairan sedangkan biaya tetap merupakan biaya penyusutan alat, pajak 
tanah. Semua jenis biaya diperhitungkan selama satu kali proses produksi kacang tanah. 

 

Biaya Tetap 
         Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi, dengan kata lain besar kecilnya biaya tidak mempengaruhi hasil 
produksi. Biaya tetap yang dimaksud dalam hasil penelitian ini adalah biaya penyusutan 
alat, pajak tanah. Biaya penyusutan alat, pada umumnya alat-alat tahan lama yang 
digunakan untuk melakukan aktivitas usahatani kacang tanah mulai dari penanaman 
sampai dengan pemanenan adalah milik sendiri. Alat-alat yang dimiliki oleh petani 
responden terdiri dari parang, cangkul, sabit, bakul, karung, tembilang. Perhitungan 
penyusutan alat sendiri merupakan hasil pengurangan nilai pembelian dengan nilai sisa 
kemudian dibagi dengan jangka waktu usia ekonomis dan dibagi 3 pola tanam. 
Berdasarkan data tabel 4.6 Besarnya biaya penyusutan alat masing-masing petani 
responden berbeda-beda tergantung dari jumlah dan lama pakai alat yang dimiliki. 
Adapun alat-alat yang digunakan oleh petani antara lain Parang, Cangkul, Sabit, Bakul, 
Karung, Traktor, Mesin Air, Perontok Kacang, Tembilang, Selang, Semprot, Kipas 
Angin. Dari total biaya penyusutan alat, penyusutan traktor merupakan biaya 
penyusutan alat terbesar yaitu Rp 551.481,48/LLG atau sebesar Rp 655.225,52/Ha. Dan 
juga perontok kacang salah satu alat yang memiliki tingkat penyusutan alat terbesar 
yaitu Rp 106.444,44/LLG atau 126.468,65/Ha. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 
biaya penyusutan alat yang dikeluarkan oleh petani responden di Kecamatan Palibelo 
cukup tinggi. 

      Sedangkan biaya pajak tanah merupakan biaya tetap yang diperhitungkan dalam 
satu kali proses produksi, berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rata-rata pajak 
tanah pada usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo dengan jumlah responden 30 
orang sebesar Rp 9.444,44 / LLg atau Rp 11.221,12 /Ha. 

 

Biaya Variabel 
   Biaya variabel merupakan komponen terbesar dari biaya usahatani kacang 

tanah. Biaya variabel terdiri dari biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja. Biaya 
sarana produksi terdiri dari biaya benih, pupuk dan pestisida. Sedangkan biaya tenaga 
kerja yang diperhitungkan dalam usahatani kacang tanah terdiri dari biaya penyiapan 
lahan, biaya penanaman, biaya penyiangan atau pengairan, biaya pemanenan, dan biaya 
pengeringan. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 Biaya Saprodi 
    Biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani selalu berbeda-beda 

disetiap musim tanam harganya bisa murah atau mahal tergantung harga yang 
ditetapkan oleh pasar. Berdasarkan tabel 4.6 rata-rata biaya untuk sarana produksi yang 
dikeluarkan oleh petani pada usahatani kacang tanah sebesar Rp 8.787.300,00 per luas 
lahan garapan atau Rp 10.440.356,44 per ha, biaya saprodi yang terbesar adalah benih 
yang sudah terkupas kulitnya dari polong kacang tanah yang sudah kering dengan harga 
yang berbedah bedah, harga benih  Rp.20.000 – 25.000/kg. Digunakan untuk biaya 
benih yaitu rata-rata jumlah penggunaan 73,97 kg sebesar Rp 1.673.166,67 per luas 
lahan garapan atau rata-rata jumlah penggunaan 87,88 kg sebesar Rp 1.987.920,70 per 
hektar dengan harga Rp 22.366,67/LLG atau Rp 26.574,26/Ha. 

           Biaya variabel yang lain adalah pupuk yang bertujuan untuk menggantikan dan 
menyediakan makanan bagi tanaman serta dapat memperbaiki struktur dan 
produktivitas tanah pupuk yang paling banyak digunakan pada usahatani kacang tanah 
di Kecamatan Palibelo adalah pupuk urea, TSP, SP36. Rata-rata jumlah penggunaan 
pupuk yaitu 222,67 kg per luas lahan garapan atau 264,56 kg per hektar dengan biaya 
yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk pada usahatani kacang tanah adalah Rp 
483.633,34 per luas lahan garapan atau Rp 574.613,87 per hektar. 

           Rata-rata biaya penggunaan pestisida (obat-obatan) untuk usahatani kacang 
tanah sebesar Rp 613.666,67 per luas lahan garapan (LLG)  atau Rp 729.108,91 per 
hektar (Ha). Pemberian pestisida pada tanaman kacang tanah bertujuan untuk mencegah 
hama dan penyakit tanaman. Jenis pestisida yang digunakan adalah antrakol, foliqul, 
sidametri, sevi, gromossol, rumpa.    

Biaya Tenaga Kerja 
               Biaya tenaga kerja adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menyewa 
tenaga kerja dalam usahatani kacang tanah. Adapun macam biaya tenaga kerja yang 
dikeluarkan oleh petani kacang tanah meliputi : 1) biaya penyiapan lahan 2) biaya 
penanaman 3) biaya penyiangan 4) biaya pemupukan 5) biaya pengendalian hama 6) 
biaya pemanena. Tenaga kerja yang digunakan petani berasal dari dalam dan luar 
keluarga. 
              Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata biaya tenaga kerja yang 
dikeluarkan petani pada usahatani kacang tanah sebesar Rp 4.195.166,60 per luas lahan 
garapan atau Rp 4.985.239.50 per hektar. Besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan 
berbeda-beda tergantung jenis aktivitas usahatani yang dilakukan. Aktivitas usahatani 
yang dimaksud antara lain, biaya penyiapan lahan meliputi biaya permbersihan awal 
lahan dan pengolahan lahan dengan traktor, biaya penanaman, biaya penyiangan, biaya 
pemupukan, biaya pengendalian hama, dan biaya pemanenan. Adapun tahapan kegiatan 
yang dilakukan selama proses pemanenan kacang tanah yaitu sebelum dipanen lahan 
siap panen diairi dengan maksud agar kacang tanah lebih mudah untuk dicabut, setelah 
kacang dicabut dari tanah, kacang tersebut harus segera dikeringkan untuk menjaga agar 
polong kacang tanah tidak rusak dan hal tersebut dimaksudkan juga agar pada saat 
proses perontokkan polong akan jauh lebih mudah dirontokkan. Biaya pemanenan 
merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan dalam usahatani kacang tanah yaitu sebesar 
Rp 2.605.000/LLG atau sebesar Rp 3.095.049,40/Ha, diikuti dengan biaya penanaman 
meliputi kegiatan penanaman kacang tanah dengan sistem tugal dan menggunakan 



 
 

 

tembilang dengan nilai sebesar Rp 1.023.333,33 /LLG atau sebesar Rp 1.215.841,60 
/Ha. 

Biaya Lain 
Biaya Lain merupakan biaya yang tambahan dikeluarkan untuk menunjang 

usahatani meliputi biaya pengairan, biaya pengeringan adalah biaya pengeringan kacang 
tanah setelah dipanen, biaya pengupasan adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani 
untuk menyewa alat penggilingan pada pedagang dengan biaya sewa sebesar Rp. 
40.000/ 100 Kg. sewa alat. Sewa alat yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan 
oleh petani kacang tanah untuk membantu melaksanakan usahataninya yang terdiri dari: 
sewa mesin air dengan biaya sebesar Rp. 50.000 /hari, sewa perontok kacang dengan 
biaya sebesar Rp. 50.000 /hari, sewa alat semprot dengan biaya sebesar Rp. 25.000 /hari 
dan upah sewa traktor bagi petani yang tidak memiliki alat berupa traktor, dengan biaya 
sebesar Rp 300.000/Ha. Sedangkan ada juga biaya yang biasa dikeluarkan pada saat 
proses pemanenan kacang tanah meliputi : biaya pengupasan dan pengeringan. 
Besarnya biaya lain yang dikeluarkan petani responden pada usahatani kacang tanah 
pada penelitian ini yaitu sebesar Rp 1.599.666,67/LLG  atau 1.900.594,06/Ha 

Produksi, Nilai Produksi, dan Pendapatan Usahatani Kacang Tanah. 

Produksi adalah produksi kacang tanah yang dihasilkan pada lahan yang 
diusahakan oleh petani, dinyatakan dalam satuan berat per musim kilogram (kg). Nilai 
produksi merupakan besarnya nilai ekonomi dari hasil kacang tanah dengan cara 
mengalikan jumlah produksi dengan harga perkilogram kacang tanah dan dinyatakan 
dalam satuan rupiah (Rp/kg).  

Pendapatan petani merupakan selisih antara nilai produksi dengan biaya yang 
dikeluarkan dalam proses produksi atau pendapatan bersih yang diperoleh dari sisa 
pengurangan nilai produksi dengan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani 
pada kegiatan usahataninya. Ukuran keberhasilan usahatani ditentukan oleh besar 
kecilnya pendapatan petani dalam setiap proses produksinya. 

Pendapatan petani dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang diterima 
oleh petani responden pada usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo pada musim 
tanam 2015. Setelah diketahui total biaya produksi, maka dapat diketahui besarnya 
pendapatan usahatani kacang tanah yang merupakan perolehan selisih antara total nilai 
produksi dengan totoal biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Besarnya 
pendapatan petani responden tergantung dari besarnya produksi yang dihasilkan, nilai 
produksi, dan total biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani selama menjalankan 
usahataninya. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pendapatan yang diperoleh petani 
dari usahatani kacang tanah adalah Rp 15.867.675,9/LLG atau Rp 18.913.122,4/Ha. 
Untuk jelasnya terkait dengan analisis pendapatan dan biaya disajikan pada tabel 4.7 
berikut: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabel 4.7. Rata-rata Produksi, Nilai Produksi, dan Pendapatan Petani Kacang Tanah di 
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2015. 

 

No. Uraian Keterangan 
Per LLG Per Ha 

1. Total Biaya Produksi (Rp) 9.730.046,30 11.560.356,44 
2. Produksi (Kg) 1.451,67 1.724,75 
3 Harga (Rp/Kg) 17.633,33 17.633,33 
4. Nilai Produksi (Rp) 25.597.722,22 30.473.478,84 
5. Pendapatan (Rp) 15.867.675,9 18.913.122,4 
Sumber : Data Primer Diolah. 

Berdasarkan Tabel 4.7. dapat dilihat bahwa jumlah produksi kacang tanah di 
Kecamatan Palibelo sebesar 1.451,67 Kg/LLG atau 1.724,75 Kg/Ha dengan harga jual 
rata-rata sebesar Rp 17.633,33 per kilogram. Harga jual kacang tanah di lokasi 
penelitian mengikuti harga pasar yang telah ditentukan oleh pihak pembeli, turunnya 
harga jual kacang tanah oleh pihak petani dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pada 
saat panen raya dengan produksi yang sangat tinggi sekali seringkali pihak pembeli 
melakukan penurunan harga sepihak dengan alasan penurunan harga pasar dan 
penurunan permintaan terhadap hasil panen kacang tanah yang melimpah. 

Nilai produksi yang diterima oleh petani responden pada usahatani kacang 
tanah di Kecamatan Palibelo untuk rata-rata per luas lahan garapannya sebesar Rp 
25.597.722,22,-  sedangkan nilai produksi untuk per hektarnya mencapai Rp 
30.473.478,84,-. Hal ini sangat dipengaruhi jumlah produksi dan harga jual kacang 
tanah. 

Dari hasil penelitian diperoleh pendapatan usahatani kacang tanah di 
Kecamatan Palibelo rata per luas lahan garapan sebesar Rp 15.867.675,9,- pengeluaran 
rata-rata total biaya produksi sebesar Rp 9.730.046,30/LLG dan rata-rata nilai produksi 
sebesar Rp 25.597.722,22/LLG. Sedangkan untuk pendapatan bersih per hektar Rp 
18.913.122,4,- dengan rata-rata total biaya produksi per hektar sebesar Rp 
11.560.356,44/Ha dan rata-rata nilai produksi  sebesar Rp 30.473.478,84/Ha 
 
Analisis Saluran Pemasaran dan Efisiensi Pemasaran 
Saluran Pemasaran 

 Pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala kegiatan yang 
dilakukan oleh petani kacang tanah dalam memasarkan produksinya melalui lembaga-
lembaga pemasaran yang ada. Sedangkan efisiensi pemasaran adalah kemampuan petani 
produsen dan pedagang untuk menyalurkan kacang tanah sampai ke konsumen akhir 
dengan biaya semurah mungkin, sehingga diperoleh margin yang rendah dan bagian 
harga yang diterima petani (share) makin besar. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pola pemasaran di Kecamatan 
Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2015 yaitu:          
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Keterangan: PPD  = Pedagang Pengumpul Desa 
                  PAP  = Pedagang Antar Provinsi 
                  PB    = Pedagang Besar 
 
Efisiensi Pemasaran (Margin, Biaya dan Keuntungan Pemasaran) 

Margin pemasaran merupakan selisih harga yang dibayar konsumen dengan 
harga yang diterima oleh petani, sehingga margin pemasaran terdiri dari biaya 
pemasaran dan keuntungan dari lembaga pemasaran. 
             Biaya pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan hasil 
produksi kacang tanah dari tingkat petani ke tingkat pedagang pengumpul desa, 
pedagang antar provinsi dan pedagang besar, sedangkan keuntungan pemasaran adalah 
keuntungan yang diperoleh dari hasil pemasaran kacang tanah yang dilakukan oleh 
masing-masing saluran pemasaran karena cara penjualan oleh pedagang perantara yang 
berbeda-beda pada Tabel 4.8 berikut menyajikan besarnya margin pemasaran, share 
petani, volume penjualan kacang tanah pada masing-masing pola/saluran lembaga 
pemasaran yang ada 
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Tabel 4.8.   Margin, Biaya, Keuntungan Pemasaran, Share Petani, Distribusi   
                   Keuntungan, dan Volume Penjualan Kacang Tanah di Kecamatan  
                   Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2015. 
 
No Pelaku Pasar SP I SP II 

1 Petani     
  Harga Jual 17.333 17.917 

2 Pedagang Pengumpul I     
  a. Harga Beli 17.333   
  b. Biaya Pemasaran 300   
  c. Keuntungan Pemasaran 1.367   
  d. Harga Jual 19.000   
  e. Margin Pemasaran 1.667   

3 Pedagang Pengumpul II     
  a. Harga Beli    17.917 
  b. Biaya Pemasaran    300 
  c. Keuntungan Pemasaran    783 
  d. Harga Jual    19.000 
  e. Margin Pemasaran    1.083 

4 Pedagang Antar Provinsi     
  a. Harga Beli 19.000 
  b. Biaya Pemasaran 450 
  c. Keuntungan Pemasaran 1.550 
  d. Harga Jual 21.000 
  e. Margin Pemasaran 2.000 

5 Pedagang Besar     
  a. Harga Beli 19.000 
  b. Biaya Pemasaran 450 
  c. Keuntungan Pemasaran 1.550 
  d. Harga Jual 21.000 
  e. Margin Pemasaran 2.000 

 6 Total Margin 3.667 3.083 
 7 Total Biaya 750 750 
 8 Total Keuntungan 2.917 2.333 
 9 Share Petani 91,23 94,30 

 10 Distribusi keuntungan 0,75 0,76 
 11 Volume Penjualan 2.028 1.771 

Sumber :Data Primer Diolah,2015. 

Keterangan: SP = Saluran Pemasaran. 
 
            Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa: 
 
Pola Saluran Pemasaran I 

Saluran pemasaran I melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang 
pengumpul I- pedagang antar provinsi. Pedagang pengumpul I mengeluarkan biaya 
pemasaran Rp. 300/kg dengan keuntungan pemasaran sebesar Rp. 1.367/kg dan margin 
pemasaran sebesar Rp. 1.667/kg, pada pedagang antar provinsi mengeluarkan biaya 
pemasaran Rp. 450/kg dengan keuntungan pemasaran sebesar Rp. 1.550/kg dan margin 
pemasaran sebesar Rp. 2.000/kg, sehingga total biaya pemasaran pada saluran ini 
sebesar Rp. 750/kg dan total keuntungan pada saluran ini sebesar Rp. 2.917/kg dengan 



 
 

 

total margin sebesar Rp. 3.667/kg. 
 
Pola Saluran Pemasaran II 

Saluran pemasaran II melibatkan dua pedagang perantara yaitu pedagang 
pengumpul II - pedagang besar. Pedagang pengumpul II mengeluarkan biaya sebesar 
Rp. 300/kg dengan keuntungan pemasaran sebesar Rp. 783/kg, dan margin pemasaran 
sebesar Rp. 1.083/kg. Pedagang besar mengeluarkan biaya pemasaran sebesar Rp. 
450/kg dengan keuntungan sebesar Rp. 1.550/kg dan margin pemasaran sebesar Rp. 
2.000/kg, sehingga total biaya pemasaran pada saluran ini sebesar Rp. 750/kg dan total 
keuntungan pemasaran pada saluran ini sebesar Rp. 2.333/kg dengan margin sebesar 
Rp. 3.083/kg. 

Indikator efisiensi pemasaran diukur dengan melihat margin pemasaran dan 
share petani pada masing-masing saluran pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian pada 
Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa: saluran pemasaran kacang tanah di Kecamatan 
Palibelo Kabupaten Bima Tahun 2015 efisien, karena share petani  ≥ 60 % (pada 
saluran pemasaran I diperoleh share petani sebesar 91,23 %; pada saluran pemasaran II 
share petani sebesar 94,30%. Total margin pemasaran diperoleh sebesar Rp. 3.667/kg 
pada saluran pemasaran I dan Rp. 3.440/kg pada saluran II Rp 3.083/kg. Sementara 
distribusi keuntungan pada saluran pemasaran I diperoleh sebesar 0,76 dan saluran II 
sebesar 1,05. Rata-rata volume penjualan kacang tanah di Kecamatan Palibelo sebanyak 
2.028 kg pada saluran pemasaran I sebanyak 1.771 kg pada saluran II. 



 
 

 

KESIMPULAN  DAN SARAN 
 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan : 

1. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Dengan total biaya produksi yang 
dikeluarkan selama kegiatan usahatani kacang tanah sebesar Rp 9.730.046,30/LLG 
atau Rp 11.560.356,44/Ha dan nilai produksi sebesar Rp 25.597.722,22/LLG atau 
Rp 30.473.478,84/Ha. Rata-rata pendapatan usahatani kacang tanah di Kecamatan 
Palibelo pada tahun 2015 sebesar Rp 15.867.675,9/LLG atau Rp 18.913.122,4/Ha.. 

2.  Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kacang tanah di Kecamatan 
Palibelo adalah pedagang pengumpul desa, pedagang antar provinsi, dan pedagang 
besar, serta saluran pemasaran kacang tanah di Kecamatan Palibelo melalui dua 
saluran pemasaran yaitu : 
 I 
                                                     
 
 II 
                                                            

 
 
 
3. Efisiensi pemasaran kacang tanah di Kecamatan Palibelo pada Tahun 2015 yang 

paling efisien adalah pada saluran II dengan marginnya sebesar Rp 3.083 jika 
dibandingkan dengan saluran I sebesar Rp 3.667. Namun jika dilihat dari share 
harga secara keseluruhan saluran pemasaran sudah menunjukan  sudah efisien  
karena share harganya sudah ≥ 60%,  yaitu pada saluran I sebesar 91,23%, saluran 
II sebesar 94,30. Begitu pula dengan distribusi keuntungan pada tiap-tiap saluran 
menunjukan bahwa pada saluran I sebesar 0,75, saluran II sebesar 0,76,  jadi dapat 
disimpulkan bahwa usahatani kacang tanah di Kecamatan Palibelo sudah efisien.  
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Saran 

Terbatasnya pada hasil penelitian, maka disarankan hal-hal sebagai berikut : 
1. Diharapkan pada pemerintah agar memberikan bantuan modal dan perbaikan sarana 

dan prasarana pendukung lainnya  kepada petani dan pedagang pengumpul kacang 
tanah. 

2. Usahatani kacang tanah diharapkan terus dapat ditingkatkan produksinya untuk 
dikembangkan dan dijadikan sebagai komoditas unggulan yang merupakan peluang 
atau prospek pasar cukup besar bagi petani untuk dapat meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraannya. 

3. Diharapkan pada para petani agar lebih aktif dalam mengetahui informasi pasar agar 
harga yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Serta dapat memperkuat      
posisi tawar  dan nilai tukar petani. 
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