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ABSTRAK 

 Kecamatan Aikmel merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Lombok Timur yang memproduksi tomat sebesar 37.405 kw dengan 

luas panen sebesar 318 ha pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 

Kecamatan Aikmel memproduksi tomat sebesar 82.396 kw dengan luas panen 

sebesar 330 ha. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni (1.) untuk mengetahui 

besar biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima petani tomat di 

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, (2). Untuk mengetahui efisiensi 

pemasaran usahatani tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, (3.) 

untuk mengetahui saluran pemasaran usahatani tomat di Kecamatan Aikmel 

Kabupaten Lombok Timur, (4.) untuk mengetahui risiko produksi  usahatani 

tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1.) Rata-rata biaya usahatani tomat 

di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 2.018.687,15 per 

LLG atau sebesar Rp 15.103.343,4 per hektar dengan pendapatan yang diperoleh 

sebesar Rp 975.398,22 per LLG atau sebesar Rp 7.297.660,25 per hektar sehingga 

usahatani tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah mengun-

tungkan  yang diindikasikan oleh nilai R/C > 1 yakni sebesar 1,48. (2.) Pemasaran 

tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah efisien yang 

diindikasikan oleh nilai margin pemasaran yang semakin tinggi, nilai share harga 

yang lebih dari 60% dan nilai distribusi keuntungan yang mendekati 1. (3.) 

Terdapat tiga jenis saluran pemasaran tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten 

Lombok Timur yang terdiri dari saluran pertama yang melibatkan petani, PPD, 

PPK, PAP dan konsumen akhir, pada saluran kedua melibatkan petani, PPD, PPK, 

dan konsumen akhir dan pada saluran ketiga melibatkan petani, PPD dan 

konsumen akhir. (4.) Usahatani tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok 

Timur adalah berisiko yang diindikasikan dengan nilai standar deviasi tertinggi 

pada bulan september sebesar 350 Kg akan tetapi sebagian besar sikap petani 

terhadap resiko di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah Risk 

Neutral sebanyak 66 petani atau sebesar 80,49% sisanya petani tomat bersikap 

Risk Averce sebanyak 16 petani atau sekitar 19,51%.  

 

Kata Kunci : Profil, Usahatani 
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THE PROFILE OF TOMATOES FARM ON AIKMEL SUBDISTRICT 

EAST LOMBOK REGENCY AREA 

 

 

ABSTRACT 

 

 Aikmel sub-district is the one of sub-district in East Lombok who 

produce tomatoes for 37.405 kw with a harvest area are 318 ha in 2013, while in 

2014 the District Aikmel producing tomatoes for 82.396 kw with a harvest area 

are 330 ha. The purpose of this study are (1) to determine the costs incurred and 

income received of Aikmel tomatoes farm in the district of East Lombok, (2). To 

determine the efficiency of marketing of Aikmel tomatoes farm in the district of 

East Lombok, (3) to determine the marketing channels of Aikmel tomatoes farm 

in the district of East Lombok, (4) to determine the risk of Aikmel tomatoes farm 

production in East Lombok. 

 The results showed that (1) Average cost of Aikmel tomatoes farm in the 

district of East Lombok Rp 2,018,687.15 per LLG or Rp 15,103,343.4 per hectare 

with income of Rp 975,398.22 per LLG or Rp 7,297,660.25 per hectare so that the 

profit of tomatoes farmer in Aikmel in the district of East Lombok indicated by 

the value of R / C> 1 that is 1.48. (2) Marketing of Aikmel tomatoes in District 

East Lombok is efficient as indicated by the value of marketing margin is higher, 

the value of the share price more than 60% and the distribution of profits close to 

1. (3) There are three types of marketing channels of tomatoes in the Aikmel 

district of East Lombok consisting of the first channel to involve farmers, PPD, 

KDP, PAP and the final consumer, on a second channel involves farmers, PPD, 

KDP, and the last consumer and the third channel involves farmers, PPD and the 

final consumer. (4.) farming tomatoes in Aikmel District East Lombok is a risk 

that the standard deviation is indicated by the value of the highest in september of 

350 kg but the majority of farmer's attitude towards risk in the District Aikmel 

East Lombok is a Risk Neutral be as many as 66 farmers or about 80,49%  , 

another of tomatoes farmers are growers Risk Averce be as many as 16 farmers, or 

about 19.51%. 

 

Keywords: Profile, Farming 

 

PENDAHULUAN 

 Kecamatan aikmel merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten 

lombok timur yang memproduksi tomat sebesar 37.405 Kw dengan luas panen 

sebesar 318 Ha pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 kecamatan aikmel 

memproduksi tomat sebesar 82.396 Kw dengan luas panen sebesar 330 Ha. 
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 Dalam menjalankan suatu usaha dibidang pertanian salah satunya yakni 

usaha tanaman tomat tidak terlepas dari besar atau kecilnya biaya produksi yang 

akan dikeluarkan untuk menghasilkan output yang diharapkan sehingga dapat 

memperoleh pendapatan yang optimal, akan tetapi hal yang demikian tidaklah 

mudah untuk dijalankan karena ada hambatan-hambatan atau risiko yang akan 

dihadapi oleh petani seperti risiko terhadap output atau produksi yang dihasilkan 

oleh petani tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, maka dari itu, 

berdasarkan uraian diatas tujuan dari penenlitian ini yakni untuk mengetahui besar 

biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima petani, mengetahui efisiensi 

pemasaran tomat, mengetahui saluran pemasaran tomat dan mengetahui risiko 

produksi tomat di kecamatan aikmel kabupaten lombok timur. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam analisis, data yang diperoleh ditabulasikan dan dianalisis sesuai 

urutan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui besarnya pendapatan usahatani tomat dengan menggunakan 

analisis biaya dan pendapatan usahatani dengan rumus sebagai berikut 

(Soekartawai, 2005). 

I = TR – TC 

Keterangan : I = Pendapatan usahatani tomat 

          TR = Total penerimaan 

          TC = Total biaya 

2. Untuk mengetahui efisiensi pemasaran, di gunakan tiga indikator yakni analisis 

margin pemasaran, share harga, distribusi keuntungan dengan rumus sebagai 

berikut : 

a. Margin Pemasaran 

MP = Pr-Pf 

Keterangan : 

- MP = Margin pemasaran 

- Pr = Harga konsumen akhir 

- Pf = Harga produsen 

Semakin kecil margin pemasaran, maka pemasaran dikatakan tidak efektif. 

 

 

b. Share Harga 

Besarnya share harga yang diterima petani (%) dan harga eceran dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Azzaino, 1981): 

𝑋 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑟
) 𝑥 100% 
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Keterangan : 

- X = Bagian harga yang diterima petani produsen 

- Pr = Harga ditingkat konsumen akhir 

- Pf = Harga ditingkat produsen 

Apabila ≥ 60% harga dari komoditi ditingkat konsumen di tingkat 

petani, artinya efisiensi pemasaran tercapai. 

c. Distribusi Keuntungan 

DK = 
 
𝜋

𝑐
  𝑚𝑖𝑛

 
𝜋

𝑐
  𝑚𝑎𝑥

 

Keterangan : 

- Dk = Distribusi Keuntungan 

- 𝜋 = Keuntungan Pemasaran 

- 𝑐 = Biaya Pemasaran 

Kriteria keputusan : 

a. Jika DK mendekati 1 maka distribusi keuntungan ditingkat pedagang 

merata (adil) 

b. Jika DK kurang 0,5 maka distribusi keuntungan ditingkat pedagang tidak 

merata. 

3. Untuk mengetahui saluran pemasaran dilakukan dengan analisis deskriptif 

melalui rantai pemasaran ( produsen sampai konsumen akhir ). 

4. Untuk mengetahui tingkat risiko yang dilihat dari sisi produksi, 

pendapatan, dan pemasaran dengan menggunakan rumus varians dan stan-

dar deviasi sebagai berikut :  

a.  Varians 

𝑉𝑥 =
n Xi

2 − ( Xi)
2

n (n − 1)
 

Keterangan :𝑉𝑥  = Varians 

n  = Jumlah responden 

𝑋𝑖  = nilai pengamatan 

b. Standar Deviasi 

𝑆 =  𝑉𝑥  

Keterangan : S = Standar Deviasi, dimana standar deviasi merupakan akar 

dari varians. 

 Kriteria keputusan terhadap risiko usahatani tomat : 

1. Jika nilai standar deviasi tinggi maka tingkat risiko tinggi 

2. Jika nilai standar deviasi rendah maka tingkat risiko rendah 

c. Mengetahui sikap petani terhadap resiko 
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Untuk menentukan sikap petani terhadap resiko maka digunakan 

kriteria perilaku menurut Moscardi dan De Janvery (1977) sebagai berikut: 

 𝐾(𝑠)= 
1

∅
 1 −

𝑃𝑖  . 𝑋𝑖

𝑃𝑦  . 𝑓𝑖 .  𝜇 𝑦

  

 Keterangan :  

 𝑃𝑖 = harga faktor produksi 

 𝑃𝑦= harga produk 

 𝑓𝑖 = elastisitas produksi dari input ke i 

 µ
𝑦

= rata-rata hasil 

 𝑋𝑖 = vektor input yang paling nyata 

 𝐾(𝑆) = parameter menghindari resiko 

 ∅    = koefisien variasi hasil 

 Parameter penolakan resiko K(s) digunakan untuk 

mengklasifikasikan petani menjadi 3 kategori yakni : 

a. Mengambil resiko (Risk Lover) atau resiko rendah ( 0 < K(s) < 0,4 ) 

b. Mengambil posisi netral (Risk Neutral) atau risiko menengah ( 0,4 ≤ 

K(s) < 1,2 ) 

c. Mengambil resiko (Risk Averter) atau resiko tinggi ( 1,2 ≤ K(s) < 2,0 ) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biaya dan Pendapatan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya usahatani tomat di 

Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp 2.018.687,15 per LLG 

atau sebesar Rp 15.103.343,4 per hektar dengan pendapatan yang diperoleh 

sebesar Rp 975.398,22 per LLG atau sebesar Rp 7.297.660,25 per hektar. 

Efisiensi Pemasaran 

 Pemasaran tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah 

efisien yang diindikasikan oleh nilai margin pemasaran yang semakin tinggi, 

nilai share harga yang lebih dari 60% dan nilai distribusi keuntungan yang 

mendekati 1.  

Saluran Pemasaran 

 Jenis saluran pemasaran tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok 

Timur yang terdiri dari saluran pertama yang melibatkan petani, PPD, PPK, PAP 

dan konsumen akhir, pada saluran kedua melibatkan petani, PPD, PPK, dan 
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konsumen akhir dan pada saluran ketiga melibatkan petani, PPD dan konsumen 

akhir.  

Risiko Produksi 

 Usahatani tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah 

berisiko yang diindikasikan dengan nilai standar deviasi tertinggi pada bulan 

september sebesar 350 Kg akan tetapi sebagian besar sikap petani terhadap 

resiko di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah Risk Neutral 

sebanyak 66 petani atau sebesar 80,49% sisanya petani tomat bersikap Risk 

Averce sebanyak 16 petani atau sekitar 19,51%.  

KESIMPULAN dan SARAN 

Kesimpulan 

1.  Rata-rata biaya usahatani tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lom-

bok Timur sebesar Rp 2.018.687,15 per LLG atau sebesar Rp 

15.103.343,4 per hektar dengan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 

975.398,22 per LLG atau sebesar Rp 7.297.660,25 per hektar sehingga 

usahatani tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah 

menguntungkan  yang diindikasikan oleh nilai R/C > 1 yakni sebesar 

1,48. 

2. Pemasaran tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah 

efisien yang diindikasikan oleh nilai margin pemasaran yang semakin 

tinggi, nilai share harga yang lebih dari 60% dan nilai distribusi keuntun-

gan yang mendekati 1.  

3. Terdapat tiga jenis saluran pemasaran tomat di Kecamatan Aikmel Kabu-

paten Lombok Timur yang terdiri dari saluran pertama yang melibatkan 

petani, PPD, PPK, PAP dan konsumen akhir, pada saluran kedua meli-

batkan petani, PPD, PPK, dan konsumen akhir dan pada saluran ketiga 

melibatkan petani, PPD dan konsumen akhir.  

4.    Usahatani tomat di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah 

berisiko yang diindikasikan dengan nilai standar deviasi tertinggi pada 

bulan september sebesar 350 Kg akan tetapi sebagian besar sikap petani 

terhadap resiko di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur adalah 

Risk Neutral sebanyak 66 petani atau sebesar 80,49% sisanya petani to-

mat bersikap Risk Averce sebanyak 16 petani atau sekitar 19,51%.  

Saran 

1. Sebaiknya petani lebih aktif dalam mencari informasi harga tomat 
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2. Apabila dilihat dari keuntungan yang diperoleh PPD pada saluran ketiga 

tersebut tanpa menjual ke lembaga pemasaran yang terkait seperti PPK 

dan PAP lebih tinggi dibandingkan dengan PPD yang ada di saluran per-

tama dan kedua, sehingga sebaiknya petani menjual langsung produksnya 

ke konsumen akhir dengan cara membentuk suatu kelompok tani. 

3. Guna untuk meminimalisir biaya dalam mengusahakan tomat sebaiknya 

pemerintah memberikan bantuan berupa bibit atau benih tomat kepada 

petani tomat. 
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