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Aspek pasar dalam evaluasi lahan

• Analisis konsumen

1. Kebutuhan konsumen

2. Segmentasi pasar

3. Sistem pembelian

• Analisis pesaing

1. Struktur pasar

2. Dasar kompetisi

3. Lembaga pesaing

• Strategi pemasaran
1. Biaya pemasaran

2. Bauran pemasaran

• Permasalahan 

permintaan

Kebutuhan konsumen

• Besarnya kebutuhan konsumen tidak selalu 

sama (besarnya, waktu dan bentuknya), 

perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat 

sosial, fisologis dan psikologis.
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Segmentasi pasar

• Pasar swalayan, pasar 

besar, pasar mingguan, 

super market, kios, 

pasar buah, pedagang 

kaki lima, dll

Sistem pembelian

• Hubungan lepas

• Hubungan kontrak

• Hubungan konsinyasi

• Hubungan heding

• Future traiding
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Aspek pasar

• Permintaan naik, penawaran tetap, harga naik

• Permintaan turun, penawaran tetap, harga turun

• Penawaran naik, permintaan tetap, harga turun

• Penawaran turun, permintaan tetap, harga naik

• Permintaan dan penawaran sama naik dan turun, 

harga naik

• Permintaan dan penawaran sama naik dan turun 

harga turun

Permasalahan yang dihadapi 

petani 
• Rendahnya kualitas 

hasil

• Pemasaran

• Faktor penyebab 

rendahnya kualitas

1. Kondisi lingkungan yang 

tidak sesuai

2. Cara pengelolaan yang salah

3. Kemampuan petani rendah

4. Permodalan, dll
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Permasalahan yang dihadapi oleh 

pemilik modal

• Prospek pemasaran 

hasil komoditi 

pertanian sering kali 

tidak menentu, kadang 

cerah, kadang suram, 

sulit untuk diramalkan

Order

Order sesuai (S)

Lahan sesuai untuk jenis penggunaan tertentu tanpa ada 

masukan yang berarti, diperoleh keuntungan dan hasil yang 

optimal dalam jangka waktu yang relatif panjang

Order tidak sesuai (N)

Lahan mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga 

membatasi jenis penggunaan lahan tertentu, diperlukan input 

yang tinggi dan biaya yang sangat besar sehingga menekan 

keuntungan (rugi) dan diperoleh produksi sangat terbats atau 

tidak berproduksi.
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Kelas sesuai

Kelas sangat sesuai (S1) : lahan tidak memerlukan input/biaya 

produksi yang berarti untuk penggunaan lahan tertentu, 

sehingga akan diperoleh keuntungan yang optimal s/d 

maksimal (71 – 100 %).

Kelas agak sesuai (S2) : lahan memerlukan input/biaya 

produksi yang sifatnya agak banyak untuk macam 

penggunaan lahan tertentu, biaya input dapat mengurangi  

keuntungan, (41 – 70%)

Kelas kurang sesuai (S3) : lahan membutuhkan input/biaya 

produksi yang  besar untuk macam penggunaan lahan 

tertentu, biaya input dapat menekan keuntungan (11 – 40%)

Kelas tidak sesuai

• Kelas tidak sesuai (N1) : lahan mempunyai 
pembatas yang lebih serius dan membutuhkan 
input/biaya yang sangat besar sehingga 
membatasi keuntungan atau tidak memperoleh 
keuntungan hingga mulai mengalami kerugian 
(10 - -20%).

• Kelas sangat tidak sesuai (N2) : lahan 
mempunyai pembatas sehingga mencegah 
mecam penggunaan  lahan tertentu
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Sub kelas

Pembatas :

stn : sewa tanah

utn : upah tenaga kerja

bit : bibit

puk : pupuk

irr : irigasi

obt : obat-obatan

pgh : pengolahan hasil

pem : pemasaran

Persyaratan lahan S1 S2 S3 N

Sewa tanah/ha

(Stn)

Rp 0 – Rp 1 juta > Rp 1 juta – Rp

2 juta

> Rp 2 juta – Rp 4 

juta

> Rp 4 juta

Upah tenaga 

kerja/orang/hari

(utn)

Rp 0 – Rp 25.000 >Rp 25.000 – Rp 

50.000

>Rp 50.000 – Rp 

75.000

>Rp 75.000

Bibit kg/ha (bit) dst dst dst dst

Irrigasi (irr) dst dst dst dst

Obat-obatan (obtl) dst dst dst dst

Contoh persyaratan lahan ekonomi untuk 

jagung


