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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan penjualan, pola pemasaran, efisiensi biaya dan pendapatan 

pedagang sayur eceran yang ada di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode Porpusive Sampling. Penelitian ini dilakukan di empat buah pasar yaitu pasar Peramuan 

yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, pasar Sukamara yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Utara, pasar 
Kelurahan yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan pasar Pal 19 yang ada di Kelurahan Ladasan Ulin 

Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Responden yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 22 

pedagang sayur eceran yang mana  8 responden di pasar Peramuan, 8 responden di pasar Sukamara, 2 responden 

di pasar Kelurahan dan 4 responden di pasar Pal 19. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan berdagang sayur 

dilakukan setiap hari, sebagian pedagang ada yang berdagang disatu pasar saja sebagiannya lagi ada yang 

berdagang di pasar lain dan di rumah. Pola pemasaran sayuran yang ada di Kecamatan Liang Anggang Kota 

Banjarbaru terdapat lima pola pemasaran. Struktur biaya yang dikeluarkan pedagang sayur adalah penyusutan 

alat, biaya pembelian kantong kresek, sewa tempat, sewa transportasi, biaya pembelian sayur dan biaya tenaga 

kerja dalam keluarga. Pendapatan sayuran kangkung yang diterima pedagang sayur dalam satu bulan adalah 

sebesar Rp. 73.321 dan pendapatan sayuran bayam yang diterima pedagang sayur dalam satu bulan adalah sebesar 

Rp. 305.205. 

Kata Kunci : Pedagang Sayur Eceran, efisiensi Biaya, Pendapatan, Pola Pemasaran. 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine sales activities, marketing patterns, cost efficiency and income of retail vegetable 

traders in Liang Anggang District, Banjarbaru City. The research method used is the Porpusive Sampling method. 

This research was conducted in four markets, namely the Peramuan market in Landasan Ulin Tengah Village, the 

Sukamara market in Landasan Ulin Utara Village, the Kelurahan market in Landasan Ulin Selatan Village and 

the Pal 19 market in Ladasan Ulin Barat Village, Liang District. Anggang Kota Banjarbaru. Respondents obtained 

in this study were 22 retail vegetable traders of which 8 respondents were in the Peramuan market, 8 respondents 
in the Sukamara market, 2 respondents at the Kelurahan market and 4 respondents at the Pal market 19. The results 

showed that vegetable trading activities were carried out every day, some of the traders some trade in one market 

only, some others trade in other markets and at home. There are five marketing patterns for vegetables in Liang 

Anggang District, Banjarbaru City. The cost structure incurred by vegetable traders is depreciation of tools, cost 

of purchasing plastic bags, rent, transportation rent, costs of purchasing vegetables and costs of family labor. The 

income of kale vegetables that vegetable traders receive in one month is Rp. 73,321 and spinach vegetable income 

received by vegetable traders in one month is Rp. 305,205. 

Keywords : Retail Vegetable Traders, Cost efficiency, Income, Marketing Patterns. 

 

PENDAHULUAN 

 

Sayuran merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi masyarakat. Banyaknya kasus 

kekurangan gizi menjadi penyebab pentingnya memperhatikan konsumsi sayuran secara rutin dan seimbang. 

Sayuran memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan, banyak para ahli dalam kesehatan yang 

menganjurkan untuk memperbanyak dalam konsumsi sayuran yang mana setiap sayuran akan memberikan 

manfaat gizi yang berbeda-beda sehingga diperlukan pemenuhan sayuran secara seimbang. 

Pemenuhan kebutuhan tentunya diikuti dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, hal ini 

menuntut petani untuk dapat memproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan oleh pasar. Daerah-
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daerah yang yang belum dapat memenuhi kebutuhan sayuran didaerahnya akan mengandalkan pasokan dari 

daerah lain yang menjadi penghasil sayuran. 

Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu Provinsi penghasil padi dan perkebunan, selain itu juga 

ada beberapa daerah yang menjadi penghasil sayur-sayuran. Kota Banjarbaru adalah salah satu daerah yang 

mejadi penghasil sayuran, yang mana salah satu daerahnya terkenal sebagai sentra sayuran. Sentra sayuran ini 

terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Sayuran yang 

dibudidayakan yaitu, sawi, kangkung, bayam, selada, seledri, kacang panjang, kacang tanah, terong, dan daun 

bawang. 

 

Pasar merupakan tempat para pedagang menjual barang ataupun jasa untuk mendapatkan keuntungan dan tempat 

untuk para pembeli berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya pasar tentu sangat berpengaruh besar 

terhadap penyaluran barang dari produsen hingga sampai kekonsumen. Produsen atau petani sayuran pada 

umumnya tidak menjual hasil produksi mereka langsung kepada konsumen, akan tetapi kebanyakan dari mereka 
menjual kepada pedagang perantara. Pedagang perantara merupakan bagian atau sekelompok organisasi yang ada 

didalam saluran pemasaran. 

Sekelompok organisasi dalam saluran pemasaran didalamnya terdapat kelompok orang-orang yang 

saling bergantung dan membutuhkan dalam kegiatan pemasaran barang dan jasa. Umumnya dalam saluran 
pemasaran terdapat beberapa pola, dalam pola pemasaran tersebut diantaranya tentu ada salah satu pola yang 

menguntungkan bagi para pedagang eceran. 

Pedagang eceran merupakan salah satu perantara dalam suatu saluran pemasaran, dimana pedagang 
eceran ini medapatakan barang dari petani atau pedagang pengumpul ataupun pedagang besar yang kemudian 

menjualnya kekonsumen akhir. Pedagang eceran adalah pedagang yang berinteraksi langsung dengan konsumen 

dan bisa disebut perantara yang paling akhir dalam saluran pemasaran. Hal inilah menjadikan pedagang eceran 

memiliki peran yang penting dalam memasarkan sayuran kepada konsumen.  

Sifat hasil pertanian yaitu mudah busuk dan bersifat musiman sehingga harganya cenderung fluktuatif, 

hal ini menjadikan harga jual kepada konsumen juga ikut berfluktuatif. Keadaan naik turunnya harga sangat 

menentukan besar kecilnya keuntungan para pedagang eceran yang ada di pasar. Kegiatan berdagang yang baik 

dalam kegiatan berdagang akan memberikan dampak kepuasan terhadap pembeli dan dapat bersama-sama 

mendapatkan keuntungan.  

Suatu kegiatan usaha memerlukan biaya untuk menunjang terlaksananya usaha tersebut, hal ini dapat 

tercapai apabila biaya yang dikeluarkan oleh pemilik usaha telah diperhitungkan secara tepat. Biaya merupakan 

komponen utama dalam perhitungan pendapatan, dan besar kecilnya pendapatan adalah komponen penting yang 

harus diperhatikan dalam suatu usaha.  

Struktur biaya dalam kegiatan berdagang merupakan hal yang penting, struktur biaya yang dikelola dan 

dikontrol dengan tepat dapat memperoleh hasil yang efisien. Hal ini tentuntuya akan berpengaruh baik terhadap 

pendapatan pedagang. Pedagang sayuran dapat mengetahui tingkat pendapatan secara finansial dengan 

mengetahui biaya yang digunakan, biaya penyusutan, dan besarnya pendapatan pedagang sayuran. Berdasarkan 

uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji struktur biaya dan pendapatan pedagang sayuran eceran di 

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui kegiatan penjualan dan pola pemasaran sayuran di 

tingkat pedagang eceran di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan menghitung struktur biaya dan 

pendapatan pedagang eceran sayuran di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. 

 

METODE 

 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di empat Kelurahan yang ada di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. 
Tiap keluarahan diambil masing-masing satu pasar yaitu pasar Peramuan yang ada di Kelurahan Landasan Ulin 

Tengah, pasar Sukamara yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Utara, pasar Kelurahan yang ada di Kelurahan 

Landasan Ulin Selatan dan pasar Pal 19 yang ada di Kelurahan Ladasan Ulin Barat. Penelitian ini dilakukan 

selama 4 bulan, yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2020. 
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Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang 

berbentuk angka. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. 

Sumber data dari kegiatan ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui 

wawancara dengan responden, yaitu pedagang sayur eceran dengan menggunakan kuesioner sebagai panduan 

pengumpulan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, 

buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian struktur biaya dan pendapatan pedagang 

sayur eceran. 

Metode Pengambilan Sampel 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Purposive Sampling. Penentuan 

lokasi pasar dilakukan dengan pertimbangan yaitu setiap Kelurahan diambil masing-masing satu pasar yang 

memiliki jumlah pedagang sayur eceran yang menjual kangkung dan bayam paling banyak. Pasar yang sesuai 

dengan kriteria yaitu pasar Peramuan yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, pasar Sukamara yang ada di 

Kelurahan Landasan Ulin Utara, pasar Kelurahan yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan pasar Pal 19 

yang ada di Kelurahan Ladasan Ulin Barat. Sedangkan untuk menentukan responden (pedagang sayur eceran) 

dilakukan dengan pertimbangan yaitu pedagang aktif berdagang setiap hari dan khusus pedagang sayur yang tidak 

ada menjual produk lain selain sayuran. Jumlah sampel didapatkan sebanyak 22 pedagang yaitu pasar Peramuan 
yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Tengah didapatkan sampel sebanyak 8 pedagang, pasar Sukamara yang ada 

di Kelurahan Landasan Ulin Utara didapatkan sampel sebanyak 8 pedagang, pasar Kelurahan yang ada di 

Kelurahan Landasan Ulin Selatan didapatkan sampel sebanyak 2 pedagang dan pasar Pal 19 yang ada di Kelurahan 

Ladasan Ulin Barat didapatkan sampel sebanyak 4  pedagang. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis sesuai dengan 

tujuan penelitian. Untuk mejawab tujuan 1 menggunakan cara analisis deskriptif yaitu dengan mencari tahu 
bagaiaman kegiatan penjualan dan pola pemasaran penjual sayur yang ada dikecamatan Liang Anggang Kota 

Banjarbaru. Untuk menjawab tujuan 2 yaitu menggunakan analisis finansial yaitu dengan menghitung biaya dan 

pendapatan pedagang sayur eceran di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Analisis finansial dapat 

dihitung menggunakan rumus: 

a. Total Biaya 

Biaya total (Total Cost) merupakan nilai uang dari keseluruhan faktor produksi yang dipergunakan dalam 

suatu produksi (Kasim, 2000). Biaya total terbagi menjadi dua komponen biaya yaitu biaya eksplisit dan biaya 

implisit. Biaya eksplisit adalah semua biaya yang secara nyata dikeluarkan. Biaya implisit adalah biaya yang 
sifatnya hanya diperrhitungkan (imputed) saja sebagai biaya, tidak benar-benar merupakan pengeluaran yang 

dibayarkan secara nyata. Untuk menghitung total biaya (total cost) dapat digunakan rumus:  

     TC = Ce+Ci 

Keterangan :  TC  = Total Cost/Total biaya (Rp/Hari)  

Ce   = Biaya Eksplisit (Rp/Hari)   

Ci    = Biaya Implisit (Rp/Hari) 

b. Penerimaan 

Menurut Shinta (2011) penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan 

harga jual. Total penerimaan dari suatu usaha dapat dihitung dengan rumus:    

TR = P x Q 

Keterangan:  TR = Total Revenue/Penerimaan Total (Rp/Hari)  

            P   = Price/Harga produk (Rp/Hari) 

           Q   = Quantity/Jumlah produk yang terjual (Kg/Hari)  
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c. Pendapatan 

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan total penjualan sayur dengan biaya eksplisit yang 

dikeluarkan pedagang sayur dalam periode tertentu ( Kasim, 2004).  Pendapatan pedagang sayur dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

I = TR – Tce 

Keterangan :  I = Pendapatan Pedagang Sayur (Rp/Hari)  

TR  = Total Revenue/Penerimaan Total (Rp/Hari) 

TCe = Total Cost Eksplisit (Rp/Hari)  

d. Keuntungan 

Menurut Kasim (2004) Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total dengan semua biaya 

eksplisit maupun biaya implisit. Untuk pendapatan bersih dapat dihitung berdasarkan : 

Π = TR – TC 

Keterangan :  Π   =  Keuntungan (Rp/Hari) 

                   TR = Total Revenue/Penerimaan Total (Rp/Hari) 

            TC = Total Cost/Total Biaya (Rp/Hari) 

e. Penyusutan alat 

Menurut Baridwan (2004) metode yang digunakan untuk menghitung beban depresiasi periodik adalah 
metode garis lurus (straight line method). Metode ini adalah metode paling sederhana dan banyak digunakan. 

Metode ini menetapkan bahwa jumlah depresiasi atau penyusutan selalu sama setiap periodik. Rumus yang 

digunakan dalam metode ini adalah : 

 

      D=
 A −  S

N
     

Keterangan :    D = Penyusutan 

          A = Harga Perolehan 

          S = Nilai Residu 

          N = Masa Manfaat 

f. RCR (Revenue Cost Ratio) 

Soekartawi (2002) menyatakan bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu usaha dapat dihitung 

menggunakan analisis Revenue Cost Ratio (R/C-ratio). R/C-ratio adalah singkatan dari Revenue Cost Ratio atau 

dikenal dengan perbandingan antara total revenue (TR) dan total cost (TC), yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

 RCR=
 TR

TC
     

Keterangan :  RCR   =  Revenue Cost Ratio 

                   TR      = Total Revenue/Penerimaan Total (Rp/Hari) 

 TC      = Total Cost/Total Biaya (Rp/Hari) 

 

 

 

 



 
 

5 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan Penjualan dan Pola Pemasaran 

a. Kegiatan Penjualan 

Pedagang sayur eceran menjual sayurnya setiap hari, sebagian pedagang hanya menjual sayur disatu 

pasar saja, sebagiannya lagi menjual sayur di pasar lain dan ada juga yang berdagang lagi di rumah, sehingga 

sayur yang tidak habis terjual bisa dijual kembali. Dari 22 pedagang sayur eceran yang ada di Kecamatan Liang 

Anggang Kota Banjarbaru ada satu orang yang berdagang lagi di rumah dan ada lima orang yang juga berdagang 

di pasar lain, sebagian pedagang yang berdagang di tempat lain ada yang setiap hari dan sebagiannya lagi tidak 
setiap hari. Pedagang yang hanya berdagang disatu pasar saja, apabila sayur tidak habis terjual dan sayurnya masih 

bagus sebagian akan dimasak sendiri, diberikan kepada tetangga jika mereka mau, atau dijual kembali besok hari 

jika sayur masih layak jual, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mauliyah (2018) yaitu Ketika 

hari ini sayuran tidak habis terjual, sisanya akan dijual keesokan harinya itupun jika sayuran tidak layu. Karena 

banyak pelanggan yang memilih sayuran yang masih baru dan segar. Sedangkan apabila sayur sudah rusak 

sebagian pedagang ada yang memberikan binatang peliharaannya seperti kelinci, ada yang dijadikan sebagai 

pupuk tanaman dan ada yang hanya dibuang begitu saja. 

Rata-rata sayuran yang habis terjual dalam satu hari yaitu 82% dari jumlah sayur yang dibeli oleh 

pedagang eceran sedangkan sisanya yaitu 18%. Sebagian pedagang tidak membedakan harga sayuran yang masih 

segar dan agak layu dan sebagiannya lagi menjual dengan harga yang lebih murah dari sayuran yang baru atau 

masih segar. Jika pembeli sudah agak sepi maka penjual akan menjual obral sayurannya dengan harga pembelian 

walupun sayur masihh segar. Kebanyakan dari pedagang sayur menjual komuditas sayuran yang sama, tempat 

berdagang yang saling berdekatan dan tempat membeli sayuran yang kebanyakan sama yaitu kepada pedagang 

grosir di pasar ulin sehingga harga yang ditetapkan oleh pedagang pun relatif sama. Pedagang yang menetapkan 

harga berbeda pada umumnya karena membeli sayuran pada petani langsung dan pada pedagang pengumpul. 

b. Pola Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang 

bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari 

produsen sampai kekonsumen (Shinta, 2011). 

Pola pemasaran sayuran yang ada di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dapat dilihat pada pola 

berikut :  

Pola Ia. Petani          Pedagang Pengumpul          Pedagang Grosir          Pedagang Eceran         Konsumen.  

Pola Ib. Petani          Pedagang Grosir          Pedagang Eceran          Konsumen. 

Pola Ic. Petani (menjual langsung kepasar)            Pedagang Eceran            Konsumen. 

Pola II. Petani          Pedagang Pengumpul          Pedagang Eceran           Konsumen.  

Pola III. Petani         Pedagang Eceran         Konsumen. 

Pola Ia. menunjukkan pedagang eceran membeli sayur kepada pedagang grosir, kebanyakan pedagang 

eceran membeli di pasar Ulin Raya. Rata-rata jumlah pembelian kangkung kepada pedagang grosir adalah 123 

Kg dengan harga pembelian adalah sebesar Rp. 2.000 per ikat atau Rp. 5.155/Kg dan rata-rata jumlah pembelian 

bayam adalah 124 Kg dengan harga pembelian sayuran bayam adalah sebesar Rp. 5.000 per ikat besar (Rp. 1.000 

per ikat keci) atau Rp. 10.870/Kg. 

Pola Ib. menunjukkan pedagang eceran membeli sayur kepada pedagang grosir yang mana pedagang 

grosir membeli langsung pada petani yang ada di daerah Sukamara, Sukamaju dan sekitarnya. Menurut informasi 

yang didapatkan dari pedagang grosir biasaya mereka membeli sayur pada petani pada saat sore atau malam hari. 

Pola Ic. menunjukkan pedagang eceran membeli kepada petani yang menjual langsung sayurnya di pasar 

Ulin Raya. Harga yang ditetapkan oleh petani yang menjual langsung kepasar Ulin Raya sama dengan harga yang 

ditetapkan oleh pedagang grosir yaitu Rp. 2.000 per ikat atau Rp. 5.155/Kg untuk sayuran kangkung dan Rp. 

5.000 per ikat besar (1.000 per ikat kecil) atau Rp. 10.870/Kg. 
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Dari total 22 pedagang ada 18 pedagang yang membeli sayurnya di pasar Ulin Raya yang mana di pasar 

Ulin Raya tersebut terdapat tiga pola pemasaran sayuran seperti yang terlihat pada pola Ia, Ib dan Ic. Menurut 

informasi yang didapatkan dari pedagang sayur eceran, untuk pedagang pengumpul biasanya berdagang hanya 

dini hari sekitar pukul 02.00 WITA sampai pukul 04.00 WITA, sedangkan untuk pedagang grosir dan petani yang 

berdagang di pasar  biasanya mereka berdagang pada dini hari hingga pagi sekitar pukul 02.00 WITA sampai 

pukul 08.000 WITA. 

Pola II menujukkan pedagang sayur eceran membeli sayur kepada pedagang pengumpul, dari total 22 

pedagang ada 2 pedagang yang membeli sayurnya kepada pedagang pengumpul yang ada di pasar Godang Sungai 

Tabuk. Berdasarkan informasi yang didapat, pedagang pengumpul yang ada di pasar Godang Sungai Tabuk 
biasanya membeli pada petani yang ada di daerah Sukamara, Sukamaju dan sekitarnya. pedagang eceran membeli 

sayur pada pedagang pengumpul pada kisaran pukul 03.00 WITA sampai pukul 05.00 WITA. 

Menurut informasi yang didapatkan, responen memilih membeli sayuran pada pedagang pengumpul 

yang ada di pasar Godang Tabuk karena alasan rumah yang berada di Sungai Rangas Martapura, sehingga lebih 
dekat menuju pasar Godang Sungai tabuk. Alasan responden lain adalah karena responden juga berdagang di 

pasar Godang Sungai Tabuk sebelum berdagang di pasar pagi yang ada di pasar Pal 19. Rata-rata jumlah 

pembelian kangkung kepada pedagang pengumpul adalah 146 Kg dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.500 atau 

Rp. 3.866/Kg dan Rata-rata jumlah pembelian bayam adalah 193 Kg dengan harga pembelian adalah sebesar Rp. 

4.500 per ikat besar (Rp. 900 per ikat kecil) atau Rp. 9.783/Kg.  

Pola III menunjukkan pedagang eceran membeli sayurnya langsung kepada petani, dari total 22 

Pedagang ada 2 pedagang yang membeli sayur langsung kepada petani. Menurut pedagang eceran yang membeli 

sayurnya kepada petani, umumnya harga beli sayur dari petani lebih murah Rp. 1.000 dari harga beli pada 

pedagang grosir yang ada di pasar Ulin Raya, sehingga biasanya pedagang Eceran yang membeli langsung kepada 

petani menjual sayurnya lebih murah dari pedagang eceran yang membeli pada pedagang pengumpul maupun 

pedagang grosir. Umumnya pedagang sayur eceran membeli sayur pada petani yang ada di daerah Sukamara, 

Sukamaju dan sekitarnya, waktu pembelian sayur yaitu pada sore atau malam hari kemudian menjualnya besok 

hari. p  

Dari penjelasan beberapa pola diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan tempat pembelian sayuran 

yang dilakukan oleh pedagang eceran berpengaruh terhadap besar kecilnya biaya pembelian yang dikeluarkan 

oleh pedagang. Hal ini selaras dengan pendapat Khusaini (2003), pasar mempunyai beberapa fungsi diantaranya 

yaitu pasar dapat menetapkan harga. 

Efisiensi Biaya dan Pendapatan Pedagang Sayur Eceran. 

a. Struktur Biaya 
Struktur biaya merupakan komponen – kompunen biaya yang dikeluarkan oleh pedagang  yang mana biaya 

merupakan bagian pokok dalam menjalankan suatu usaha dagang, khusunya berdagang sayur. Biaya – biaya yang 

terstruktur dengan baik akan menjadikan usaha tersebut lebih efisien. Biaya yang dikeluarkan pedagang sayur di 

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru terdiri dari biaya eksplisit dan biaya implisit yang mana didalam 

biaya eksplisit dan biaya implisit terdapat komponen – komponen biaya. 

Biaya Eksplisit 

 

Rata-rata biaya eksplisit yang dikeluarkan pedagang sayur eceran yang ada di Kecamatan Liang Anggang  

Kota Banjarbaru dalam satu bulan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Biaya Eksplisit Pedagang Sayur Eceran dalam Satu Bulan (Data Primer, 2020). 

No. Komponen Biaya Eksplisit Biaya Rata-rata (Rp) 
Persentase 

(%) 

1. 
Biaya Pembelian : 

a. Kangkung 

b. Bayan 

 
604.409 

1.407.273 

 
28,62 

66,65 

2. Sewa Tempat 11.308 0,54 

3. Sewa Transportasi 70.500 3,34 

4. Pembelian Kantong Kresek 17.455 0,83 

5. Penyusutan Alat 634 0,03 

Jumlah 2.111.579 100 
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Biaya eksplisit terdiri dari biaya pembelian sayur, sewa tempat, sewa transportasi, biaya pembelian 

kantong kresek dan penyusutan alat. Rata-rata pengeluaran biaya yang paling besar dari komponen biaya ekspisit 

adalah biaya pembelian sayuran bayam yaitu Rp. 1.407.273 dengan persentase 66,65% pada pedagang sayur 

eceran yang ada di pasar Kelurahan, pasar Sukamara, pasar Pal 19 dan pasar Peramuan, hal inilah yang membuat 

keuntungan penjualan sayuran bayam lebih banyak dibandingkan penjualan sayuran kangkung. Hal ini selaras 

dengan pendapat Nurhayati (2017) yaitu dengan semakin banyaknya barang atau produk yang diperdagangkan 
akan meningkatkan pendapatan pedagang. Sebaliknya apabila modal yang digunakan sedikit, maka jumlah barang 

yang diperdagangkan juga sedikit yang pada akhirnya jumlah pendapatan yang diterima pedagang juga sedikit.  

Rata-rata pengeluaran biaya yang paling kecil dari komponen biaya ekspisit adalah penyusutan alat yaitu 
Rp. 634 dengan persentase 0.03%. Alat yang digunakan oleh pedagang sayur eceran adalah seramban, karung, 

bakul besar yang berbentuk seperti kampil dan gerobak sebagai alat untuk mengangkut sayur. Tali getah sebagai 

pengikat jika pedagang menggunakan karung sebagai alat untuk mengangkut sayur. Sepeda sebagai salah satu 

alat yang digunakan pedagang untuk berdagang kepasar, sepeda hanya digunakan pedagang untuk membawa diri 

pedagang saja sedangkan jualannya diangkutkan oleh anak dari pedagang tersebut menggunakan sepeda motor 

sehingga biaya yang dikeluarkan dihitung sebagai sewa transportasi, dari 22 pedagang ada satu pedagang yang 

menggunakan sepeda. Meja kayu dan kursi kayu digunakan paling dominan oleh pedagang yang ada di pasar 

Peramuan. Kursi plastik ukuran kecil, tikar plastik dan terpal digunakan oleh pedagang yang berdagang tidak 

menggunakan meja. 

Biaya Implisit 

Biaya implisit terdiri dari biaya tenaga kerja dalam keluarga. Pedagang sayur eceran tidak memerlukan 

tenaga kerja luar keluarga sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk hal tersebut. Biaya implisit yang 

dikeluarkan oleh pedagang sayur eceran di Kecamatan Liang Anggang berbeda-beda karena ada pedagang yang 

hanya berdagang sendirian dan ada pedagang yang berdagang berdua dengan saudaranya yang mana dagangan 

ini milik mereka berdua sehingga pengeluaran biaya tenaga kerja termasuk kedalam biaya implisit. Biaya yang 

dikeluarkan untuk satu tenaga kerja dalam keluarga adalah sebesar Rp. 50.000 per hari dan untuk dua orang tenaga 

kerja dalam keluarga adalah sebesar Rp. 100.000.  

Tabel 2. Rata-rata Biaya Total, Penerimaan, Pendapatan, Keuntungan dan Efisiensi Biaya Pedagang Sayur Eceran 

Yang Ada di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dalam satu bulan (Data primer, 2020). 

No. 
Komuditas 

Sayuran 

Biaya Total 

(Rp) 

Penerimaan 

(Rp) 

Pendapatan 

(Rp) 

Keuntungan 

(Rp) 
R/C 

1. Kangkung 782.086 768.817 73.321 -13.270 0,98 

2. Bayam 1.585.950 1.804.564 305.205 218.614 1,14 

Rata-rata 1.184.081 1.286.690 189.263 205.344 1,06 

 

a. Penerimaan Pedagang Sayur Eceran 

Hasil penelitian yang didapatkan rata-rata penjualan sayuran kangkung dalam waktu satu bulan sebanyak 

105 Kg, delapan belas pedagang yang menjual dengan harga jual Rp. 7.732/Kg, dua pedagang menjual dengan 

harga Rp. 6.443/Kg dan dua pedagang menjual dengan harga Rp. 5.155/Kg sehingga didapatkan penerimaan 

sayuran kangkung sebesar Rp. 768.817. Rata-rata penjualan sayuran bayam dalam waktu satu bulan sebanyak 111 

Kg dengan harga jual Rp. 16.304/Kg sehingga didapatkan penerimaan sayuran bayam sebesar Rp. 1.804.564.  

Harga jual tiap pedagang berbeda-beda, pedagang yang membeli sayur kepada petani akan menjual lebih 

murah dari pedagang lain yang membeli sayur dari pedagang pengumpul ataupun dari pedagang grosir.  

b. Pendapatan Pedagang Sayur Eceran 

Pendapatan merupakan hasil pengurangan antara penerimaan dan biaya total eksplisit. Sehingga apabila 

besarnya biaya total eksplisit dan penerimaan sudah diketahui maka dapat didapatkan hasil dari pendapatan yang 

dihitung selama satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan setiap pedagang dihitung per hari 

dan dilihat selama satu bulan sehingga mendapatkan rata-rata pendapatan pedagang sayur selama satu bulan.   

Rata-rata penerimaan penjualan sayuran kangkung adalah sebesar Rp.768.817 dan rata-rata total biaya 

eksplisit kangkung adalah sebesar Rp. 695.495 sehingga didapatkan pendapatan rata-rata penjualan sayuran 

kangkung adalah sebesar Rp.73.321. Rata-rata penerimaan penjualan sayuran bayam adalah sebesar Rp. 1.804.564 
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dan rata-rata total biaya eksplisit bayam adalah sebesar Rp. 1.499.359 sehingga didapatkan pendapatan rata-rata 

penjualan sayuran bayam adalah sebesar Rp  305.205. 

c. Keuntungan Pedagang Sayur Eceran 

 Keuntungan merupakan pengurangan antara biaya total dengan penerimaan, sehingga apabila sudah 

diketahui total biaya dan penerimaan maka akan didapatkan hasil dari keuntungan. Biaya total rata-rata penjulan 

sayuran kangkung selama satu bulan sebesar Rp 782.086 sedangkan penerimaan rata-rata penjualan sayuran 

kangkung didapatkan sebesar Rp 768.817 sehingga dihasilkan keuntungan rata-rata penjualan sayuran kangkung 

selama satu bulan adalah sebesar Rp. -13.270. Biaya total rata-rata penjulan sayuran bayam selama satu bulan 

sebesar Rp. 1.585.950 sedangkan penerimaan rata-rata penjualan sayuran kangkung didapatkan sebesar Rp. 

1.804.564 sehingga dihasilkan keuntungan rata-rata penjualan sayuran kangkung selama satu bulan adalah sebesar 

Rp. 218.614.  

Keuntungan rata-rata yang didapatkan oleh pedagang sayur yang ada di Kecamatan Liang Anggang Kota 

Banjarbaru dalam satu bulan adalah sebesar  Rp. 205.344 hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sihite (2029) yaitu keuntungan pedagang sayur di Pasar Sukaramai Kota Medan dengan rata-rata 
keuntungan perbulan Rp.1.252.346. Faktor yang mendasari sebagai alasan para pedagang sayur tetap bertahan 

dengan usaha berdagang sayuran walaupun nilai keuntungan yang didapatkan dianggap kecil berdasarkan 

perhitungan periode satu bulan. Menurut keterangan dari pedagang hal ini karena alasan memenuhi kebutuhan  

hidup menjadi faktor utama dalam menjalankan usaha tersebut. 

d. R/C 

Berdasarkan hasil analisa rata-rata nilai R/C untuk sayuran kangkung adalah sebesar 0,98. Hasil ini 

menunjukkan bahwa sayuran kangkung tidak layak diusahan karena memiliki nilai R/C kurang dari satu. Untuk 

sayuran bayam berdasarkan hasil analisa rata-rata nilai R/C adalah sebesar 1,14. Hasil ini menunjukkan bahwa 
sayuran kangkung layak untuk diusahan karena memiliki nilai R/C lebih dari satu. Apabila dianalisa secara 

keseluruhan penjualan sayur, rata-rata nilai R/C yang didapatkan adalah 1,06 yang mana hasil ini menunjukkan 

bahwa sayuran kangkung layak untuk diusahan karena memiliki nilai R/C lebih dari satu.      

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Kegiatan berdagang sayur dilakukan setiap hari, sebagian pedagang ada yang berdagang disatu pasar saja 

sebagiannya lagi ada yang berdagang di pasar lain dan ada yang berdagang lagi di rumah.  

Pola pemasaran sayuran yang ada di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dapat dilihat pada pola 

berikut : 

Pola Ia. Petani           Pedagang Pengumpul           Pedagang Grosir           Pedagang Eceran          

Konsumen. 

Pola Ib. Petani           Pedagang Grosir           Pedagang Eceran          Konsumen. 

Pola Ic. Petani (menjual langsung kepasar)           Pedagang Eceran             Konsumen.  

Pola II.  Petani          Pedagang Pengumpul           Pedagang Eceran            Konsumen.  

Pola III. Petani          Pedagang Eceran           Konsumen. 

2. Efisiensi biaya pedagang sayur eceran yan ada di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yaitu 

sebesar 1,06, nilai R/C ratio lebih dari satu menunjukkan bahwa penjualan sayur eceran yang ada di 

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dianggap layak untuk diusahakan. 

 

Pendapatan sayuran kangkung yang diterima pedagang sayur dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 73.321 
dan pendapatan sayuran bayam yang diterima pedagang sayur dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 

305.205. 

Saran 
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1. Bagi pedagang sayur, jika sayuran tidak habis terjual sebaiknya diberikan perlakuan agar sayur tetap 

segar atau paling tidak masih layak jual saat dijual kembali besok. 

2. Bagi pemerintah, hendaknya lebih memperhatikan lagi pasar-pasar umum yang ada di Kecamatan 

Liang Anggang sehingga tidak ada lagi pedagang yang berdagang dipinggir jalan yang bisa 

mengganggu ketertiban lalulintas. 
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