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ABSTRAK 

  

Penelitian ini bertujuan untuk : (1)untuk  mengetahui biaya dan pendapatan, (2) untuk 

Mengetahui efisiensi ekonomi (3) untuk Mengetahui efisiensi pemasaran, (4) Muntuk engetahui 

kendala yang dihadapi petani.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskritf dan survei. Sampel petani di ambil menggunakan purposive sampling dan Random sampling. 

Metode analisis yang digunakan (1) analisis pendapatan, (2) analisis efisiensi, (a) penerimaan  (3) 

analisis saluraran pemasaran, (3) analisis efisiensi pemasaran, (a) analisis marjin pemasaran, (b) share 

harga. 

Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa :  (1) Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan dalam 

usahatani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima pada Tahun 2017 sebesar Rp 

14.029.466,-/LLG atau sebesar  Rp 6.377.031,-/Ha, sedangkan  rata-rata pendapatan petani jagung pada 

Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima sebesar Rp 35.320.533,-/LLG atau Rp 16.054.788,-/Ha, (2) 

Usahatani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima mempunyai R/C 3,52, sehingga dapat 

dikatakan efisiensi (R/C >1) dan layak untuk dikembangkan, (3) Pemasaran  jagung pada Program 

Upsus Pajale di Kabupaten Bima efisien yang ditunjukan oleh share harga 95% (>60%) dan distribusi 

keuntungan=1(hanya satu saluran pemasaran) . (4) Kendala-kendala yang dihadapi oleh petani jagung 

pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima adalah kekurangan pasokan pupuk. Sedangkan 

pedagang tidak ada kendala.   

 

Kata Kunci : Efisiensi ekonomi, efisiensi pemasaran, Program Upsus Pajale 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 This study aims to: (1) to find out the costs and revenues, (2) to find out economic efficiency 

(3) to find out marketing efficiency, (4) to know the obstacles faced by farmers. The research method 

used in this study is the deskritf method and survey. Samples of farmers were taken using purposive 

sampling and accidental sampling. The analytical method used (1) income analysis, (2) efficiency 

analysis, (a) acceptance (3) marketing circulation analysis, (3) marketing efficiency analysis, (a) 

marketing margin analysis, (b) share price. 

 The results of the study concluded that: (1) The average production costs incurred in corn 

farming in the Upsus Pajale Program in Kabupaten Bima in 2017 amounted to Rp. 14,029,466, - / LLG 

or amounting to Rp. 6,377,031, - / Ha, while the average the average income of corn farmers in the 

Upsus Pajale Program in Kabupaten Bima is IDR 35,320,533, - / LLG or IDR 16,054,788 / Ha, (2) 

Corn farming in the Upsus Pajale Program in Kabupaten Bima has R / C 3.52 , so that efficiency (R / 

C> 1) can be said and feasible to be developed, (3) Marketing of corn in the Upsus Pajale Program in 

Bima Regency is efficient, indicated by share price of 95% (> 60%) and profit distribution = 1 (only 

one marketing channel) . (4) The constraints faced by corn farmers in the Upsus Pajale Program in 

Bima Regency are lack of fertilizer supply. Whereas there are no obstacles for traders. 

 

Keywords: Economic efficiency, marketing efficiency, Pajale Upsus Program 
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I PENDAHULUAN 

 

 Program Upsus Pajale adalah salah satu program pemerintah sebagai upaya meningkatkan 

swasembada tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Program Upsus Pajele sudah 

terlaksanakan selama tiga tahun, dari tahun 2014, 2015, dan 2016. 

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten/kota dari 10 kabupaten/kota  yang ada di 

Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan bantuan Upsus Pajale. Program Upsus Pajale di Kabupaten 

Bima telah dilaksanakan oleh petani selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017. 

Dengan adanya program Upsus Pajale diharapkan dapat meningkatkan produksi dan juga pendapatan 

petani serta menghemat devisa, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Luas  

panen, Produksi, dan Produktivitas jagung pada program Upsus Pajale di Kabupaten Bima mengalami 

peningkatan. 

 Peningkatan pemakaian input pada program Upsus Pajale Untuk meningkatkan luas tanam 

dan produksi jagung. Program Upsus Pajale menyediakan dana, pengarahan tenaga, perbaikan irigasi 

yang rusak, bantuan pupuk, ketersediaan benih unggul yang tepat, bantuan alat dan mesin pra penen 

maupun pasca panen termasuk kepastian pemasaran. 

 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui biaya dan pendapatan usahatani 

jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima, (2) Untuk Mengetahui efisiensi ekonomi 

usahatani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima (3) Untuk mengetahui efisiensi 

pemasaran jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima, (4) Untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi petani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima. 
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II METODOLOGI PENELITIAN 

 

2.1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritf dan 

survei. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima secara purposive sampling. 

Unit analisis yang digunakan adalah petani yang melakukan usaha tani jagung pada Program Upsus 

Pajale di Kabupaten Bima. Penentu reaponden dilakukan dengan metode Sampel petani di ambil 

menggunakan Qouta Sampling dan Random sampling yaitu sebanyak 30 responden. Sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan (1) analisis 

pendapatan, (2) analisis efisiensi, (a) penerimaan  (3) analisis saluraran pemasaran, (3) analisis efisiensi 

pemasaran, (a) analisis marjin pemasaran, (b) share harga. 

 

2.2 Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel yang di ukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Produksi adalah jumlah output yang  dihasilkan dari kegiatan usahatani jagung yaitu berupa 

jagung dalam bentu pipilan atau tongkol yang dinyatakan dalam satuan  kilogram (kg) 

2. Biaya produksi 

Biaya produksi adalah total biaya yang dikeluarkan dalam satu kali proses produksi yang 

meliputi: 

a. Biaya saprodi adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli sarana produksi 

(benih, pupuk, obat-obatan) yang digunakan untuk yang diukur dengan cara mengalikan 

jumlah satuan fisik (unit) setiap sarana produksi dengan harga persatuan (Rp/unit) dan 

dinyatakan dalam satuan rupiah perhektar (Rp/ha). 

b. Upah tenaga kerja dalam keluarga, yaitu jumlah upah tenaga kerja yang tidak terbayar tapi 

tetap diperhitungkan dalam analisis usahatani. Pengukuranya dilakukan dengan cara 

mengalikan jumlah tenaga kerja dalam keluarga (orang) dengan upah 

perhari(Rp/hari/orang) menggunakan pendekatan harga bayangan (shadow price) 

dinyatakan dalam satuan rupiah perhektar (Rp/ha) 



 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

4 

c. Upah tenaga kerja luar keluarga, yaitu jumlah upah tenaga kerja yang dibayar oleh petani 

dan diukur dalam rupiah. 

d. Penyusutan alat, yaitu penyusutan alat-alat yang digunakan oleh petani diukur dalam 

rupiah. 

Penyusutan = 
                     

             
 

3. Harga jual adalah harga yang ditetapkan padagang untuk setiap kilogram jagung yang diukur 

dalam satuan rupiah. 

4. Nilai penjualan adalah total penjualan yang dikalikan dengan harga yang diterima petani 

jagung. 

5. Biaya pemasaran adalah biaya yang di keluarkan dalam proses pemasaran jagung dari petani 

sampai ke konsumen akhir dinyatakan dalam satuan rupiah meliputi biaya tenaga kerja, biaya 

angkut, biaya distribusi dan lain-lain. 

6. Efisiensi pemasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kondisi atau keadaan 

dimana pemasaran mampu menyampaikan jagung pada pedagang atau konsumen dengan 

harga yang wajar tanpa mengorbankan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pemasaran. 

7. Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja manusia yang digunakan dalam proses 

produksi (orang), sedangkan upah tenaga kerja dinyatakan dalam rupiah/orang/hari. 

 

2.3 Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yaitu: 

1. Pendapatan Usahatani 

Untuk mengetahui pedapatan usahatani jagung dianalisis dengan menggunakan 

analisis biaya dan pendapatan, yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Soekartawi, 1995): 

 

 

Keterangan : 

I     = Pendapatan Usahatani 

TR = Total Penerimaan (total revenue) 

I=TR-TC 



 
 

 

*   Mahasiswa Program Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mataram 

** Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Mataram   

5 

TC = Total Biaya (total cost) 

 Untuk mengetahui besarnya total penerimaan adalah dengan cara mengalikan total 

produksi dengan harga per satuanya: 

 

    

Keterangan : 

TR = Total Penerimaan 

  Y   = Jumlah Produksi 

  Py  = Harga Produksi 

        Untuk mengetahui total biaya adalah dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel 

: 

       

 

Keterangan : 

TC = Total Biaya (total cost) 

FC = Biaya Tetap (fixed cost) 

VC =Biaya Tidak Tetap (variabel cost) 

2. Analisis Efisiensi Usahatani jagung 

 Dalam menganalisis efeisiensi ekonomi usahatani jagung menggunakan analisis R/C 

dengan rumus (Soekartawi, 1995) 

     

 

Keterangan : 

TC= Total Biaya (total cost) 

TR= Total Revenue 

kriteria kelayakan Usaha adalah:  

a. R/C>1= Layak dikembangkan atau  menguntungkan 

b. R/C<1= Tidak layak dikembangkan atau rugi 

3.  Saluran pemasaran  

TR=Y x Py 

TC= FC+VC 

 

R/C=  
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 Untuk mengetahui saluran pamasaran jagung dilakukan dengan menelusuri secara 

langsung saluran pemasaran Jagung yang digunakan oleh petani dan pedagang jagung sampai 

ke konsumen akhir dengan menggunakan analisis deskriftif. 

4.  Efensinsi pemasaran  

Untuk mengukur efesiensi pemasaran pada berbagai saluran pemasaran dengan 

menggunakan indikator margin pemasaran dan share harga dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

a. Margin Pemasaran 

    

 

Dimana :     M    = Margin Pemasaran 

  Pr  = Harga jual produk ditingkat konsumen 

  Pf  = Harga jual ditingkat produsen 

b. Share Harga (X) 

 

 

 

Dimana;       X   = share Harga yang diterima petani produsen 

  Pf = Harga ditingkat Produsen (petani) 

  Pr =harga ditingkat konsumen akhir 

5. Untuk mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi pada usahatani jagung  dapat dianalisa 

dengan menggunakan analisa deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

X=  x100% 

M=Pr–Pf 
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III HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Biaya Produksi dan pendapatan  Usahatani Jagung 

3.1.1 Biaya  Produksi 

Biaya produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh 

petani responden usahatani jagung selama proses produksi. Biaya yang dimaksud meliputi biaya tetap 

dan biaya variabel.  

3.1.1.1 Biaya Variabel 

1 Biaya Sarana Produksi (Saprodi) 

Biaya sarana produksi (saprodi) yang dikeluarkan oleh petani jagung pada Program Upsus 

Pajale terdiri atas pembelian benih, pupuk dan pestisida. Tingkat penggunaan sarana produksi dan 

besarnya biaya yang dikeluarkan pada usahatani jagung Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima 

disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1  Rata-rata Penggunaan Sarana Produksi (non subsidi dan subsidi) Usahatani Jagung 

pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima MT 2017. 

No Jenis Biaya Produksi Nila(Rp) Presentase 

(%) Per LLG 

(2,20 Ha) 

Per Ha 

(1 Ha) 

1 Biaya Variabel       

  a. Sarana Produksi       

   Benih 2.951.000 1.341.364 
 

   Pupuk 2.844.000 1.292.727 
 

   Pestisida 1.557.500 707.955 
 

  Sub Total 7.252.500 3.342.045 
 

  b. Tenaga Kerja     
 

   Tenaga Kerja Dalam 1.801.333 818.788 
 

   Tenaga Kerja Luar 3.392.667 1.542.120 
 

  Sub Total 5.194.000 2.360.909 
 

  Total Biaya Variabel 12.248.833 5.567.651 89 

     2 Biaya Tetap     
 

  a. Penyusutan Alat 52.933 24.061 
 

  b. Pajak Tanah 56.000 25.455 
 

  c. Bunga Kredit 1.374.033 624.561 
 

  Sub Total 1.482.966 674.077 11 

  Total  Biaya Produksi 14.029.466 6.377.031 100 

Sumber : Data Primer diolah2018 
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Berdasarkan Tabel 3.1 menujukan bahwa rata-rata biaya sarana produksi yang dikeluarkan 

oleh petani responden pada program Upsus Pajale di Kabupaten Bima adalah sebesar                               

Rp 7.252.500,-/LLG atau sebesar Rp 3.342.045,-/Ha. 

 Jenis sarana produksi yang memerlukan banyak biaya yang dikeluarkan oleh petani responden 

pada Program Upsus Pajale adalah biaya pembelian benih sebesar Rp 2.951.000,-/LLG atau sebesar 

Rp 1.341.364,- /Ha. 

2 Biaya Tenaga Kerja 

Pada kegiatan usahatani jagung Program Upsus Pajale biaya tenaga kerja yang dikelurkan oleh 

petani responden meliputi biaya pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemaneman. Secara 

rinci biaya tenaga kerja yang dikeluarkan petani pada kegiatan usahatani jagung pada Program  Upsus 

Pajale di daerah penelitian di Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Biaya Tenaga Kerja Usahatani Jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima MT 

2017. 

No Uraian 

Per Luas Lahan Garapan 

(2,20 Ha) 

Per Hektar (1 Ha) 

Jumlah 

(HKO) 

Nilai (Rp) Jumlah 

(HKO) 

Nilai (Rp) 

1 Tenaga Kerja Dalam Keluarga         

  Pengolahan Lahan 15,19 744.333 6,90 338.333 

  Penanaman 3,90 135.000 1,78 61.365 

  Pemupukan 8,24 285.333 3,75 129.697 

  Pemanenan 17,71 636.667 8,05 289.394 

  Total Tkdk 45,05 1.801.333 20,48 818.788 

2 Tenaga Kerja Luar Keluarga         

  Pengolahan Lahan 14,71 721.000 6,69 327.727 

  Penanaman 34,53 1.208.333 15,69 549.242 

  Pemupukan 9,10 318.333 4,13 144.697 

  Pemanenan 32,71 1.145.000 14,87 520.454 

  Total Tklk 91,05 3.392.667 41,38 1.542.120 

  Total Tenaga Kerja 136,05 5.194.000 61,86 2.360.909 

Sumber :data primer2018 

Tabel 3.2 menunjukan bahwa rata-rata biaya tenaga kerja dalam keluarga yang dikeluarkan 

petani jagung pada Program Upsus Pajale sebesar Rp 1.801.333,-/LLG dengan tingkat penyerapan 

tenaga kerja 45,05 HKO atau sebesar Rp 818.788,-/Ha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 20,48 

HKO.  Sedangkan  biaya tenaga kerja luar sebesar Rp 3.392.667,-/LLG  dengan tingkat penyerapan 

tenaga kerja 91,05 HKO atau sebesar Rp 1.542.120,-/Ha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 41,38 

HKO. Jadi total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan petani pada Program Upsus Pajele sebesar                  
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Rp 5.194.000,-/LLG dengan total penyerapan tenaga kerja 136,10 atau sebesar Rp 2.360.909,-/Ha  

dengan total penyerapan tenaga kerja 61,86 HKO. 

3.1.1.2 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, dan bunga kredit. Tabel 3.1 

menunjukan bahwa rata-rata biaya penyusutan alat sebesar  Rp 52.933,-/LLG atau sebesar Rp 24.061,-

/Ha. Sementara itu, biaya pajak tanah ditentukan oleh luas lahan yang dimiliki petani. Semakin luas 

lahan yang dimiliki maka makin besar pajak yang akan dibayar petani, yaitu rata-rata pajak tanah 

sebesar Rp 56.000,-/LLG atau sebesar Rp 25.455,-/Ha, sedangkan biaya bunga kredit sebesar Rp 

1.374.033,-/LLG atau Rp 624.561,-/Ha. Hal ini menunjukan bahwa jumlah biaya pajak yang 

dikeluarkan oleh petani di Kabupaten Bima cukup rendah. Jadi rata-rata keseluruhan biaya tetap sebesar 

Rp  1.482.033,-/LLG atau Rp 674.077,-/Ha dengan presentase 11%. 

3.2 Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Jagung  

 Produksi yang dimaksud dalam penelitian adalah jumlah produksi yang dihasilkan pada 

usahatani jagung dalam satuan kilogram. Nilai produksi adalah hasil kali antara jumlah produksi jagung 

dengan harga produksi jagung yang dinyataksan (Rp/Kg). Sedangkan pendapatan adalah hasil dari nilai 

produksi jagung dikurang total biaya dalam usahatani. Hasil penelitian terhadap jumlah produksi, nilai 

produksi sangat tergantung dari hasil panen dan harga jualnya. Semakin banyak hasil panen serta 

diikuti peningkatan harga jual dapat meningkatkan nilai penjualannya maka akan meningkatkan 

pendapatan petani. Adapun rata-rata penerimaan pendapatan usahatani jagung pada Program Upsus 

Pajale di Kabupaten Bima MT 2017 dapat disajikan Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Rata-rata Produksi, Penerimaan, dan Pendapatan Usahatani Jagung pada Program Upsus 

Pajale di Kabupaten Bima MT 2017. 

No Uraian Per Luas Lahan Garapan 

(2,20 Ha) 

Per Hektar (1 Ha) 

1 Produksi (Kg) 14.100 6.409 

2 Harga Jual (Rp/Kg) 3.500 3.500 

3 Penerimaan(Rp) 49.350.000 22.431.818 

4 Total Biaya Produksi (Rp) 14.029.466 6.377.031 

5 Pendapatan (Rp) 35.320.533 16.054.788 

Sumber : Data Primer diolah 2018 

1.  Produksi  

Berdasarkan data pada Tabel 3.3 terlihat bahwa rata-rata produksi usahatani jagung pada Program 

Upsus Pajale sebesar 14.100 Kg/LLG atau sebesar 6.409 Kg/Ha. 

2.  Harga jual  

Rata-rata harga jual jagung oleh petani responden di Kabupaten Bima sebesar Rp  3.500,-/Kg.  

Harga tersebut sudah ditetapkan oleh para pedagang sesuai dengan kesepakatan harga pasar, faktor 

yang menyebabkan bedanya harga beli jagung di tingkat petani yaitu karena adanya faktor sosial 

seperti petani mempunyai hubungan keleuarga dengan pedagang serta memiliki hubungan baik 

dengan pedagang.  

3.  Pendapatan Usahatani  

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh petani jagung pada luas 

lahan garapan  sebesar Rp 35.320.533,-/LLG atau sebesar Rp 16.054.788,-/Ha. Besar kecilnya 

pendapatan yang diperoleh petani jagung Program Upsus Pajale dipengaruhi oleh besarnya nilai 

produksi dan biaya produksi. Semakin tinggi nilai produksi yang diperoleh petani dan semakin 

rendah biaya produksi yang dikeluarkan  oleh petani maka pendapatan petani akan semakin besar 

begitupun sebaliknya. 

3.3 Efisiensi Ekonomi Usahatani Jagung  

  Untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani jagung dianalisis dengan return cost ratio (R/C). 

Return Cost Ratio merupakan perbandingan antara penerimaan yang diperoleh petani dengan total 

biaya yang dikeluarkan, dengan kriteria apabila nilai R/C ≥1, maka usahatani jagung pada Program 

Upsus Pajale tersebut menguntungkan artinya layak untuk diusahakan (efisien), dan apabila nilai R/C 
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Harga jual=Rp.3.500 Harga jual=Rp.3.700 

Jumlah = 423.000Kg 

 

ratio <1, maka usahatani jagung pada Program Upsus Pajale mengalami kerugian atau tidak layak untuk 

diusahakan (tidak efisien). 

3.4  Rata-rata Produksi, Pendapatan, dan Return Cost Ratio Jagung pada Program Upsus Pajale di 

Kabupaten Bima 2018. 

No Uraian Per Luas Lahan Garapan (2,20 

Ha) 

Per Hektar (1 Ha) 

1 Penerimaan 49.350.000 22.431.818 

2 Biaya Produksi 14.029.466 6.377.031 

3 Efisiensi Usahatani R/C 3,52 3,52 

 Sumber:Data primer 2018 

Hasil penelitian menunjukan bahwa usahatani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten 

Bima tergolong efisien (layak untuk diusahakan) dengan nilai R/C 3,52. Ini berarti, jika pengeluaran 

sebesar Rp  1,-, maka petani jagung pada Program Upsus Pajale  memperoleh penerimaan sebesar Rp 

3,52, angka tersebut menunjukan bahwa usahatani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten 

Bima layak untuk dikembangkan.   

3.4 Pemasaran Jagung  

3.4.1  Saluran Pemasaran Jagung  

   Saluran pemasaran pada usahatani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima 

yaitu hanya melibatkan satu lembaga pemasaran dalam menyalurkan produksi jagung pada Program 

Upsus Pajale. Berdasarkan hasil penelitian saluran pemasaran jagung pada Program Upsus Pajale di 

Kabupaten Bima hanya satu saluran pemasaran yaitu Pedagang Pengumpul Desa (PPD). 

   Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa pemasaran jagung dari produsen jagung 

pada Program Upsus Pajale di Kabupaten bima Hingga ke pedagang pengumpul desa dapat disaji pada 

gambar 4.1. 

 

 

   

 

 

 

Gambar 4.1. Saluran pemasaran jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima 
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Gambar 4.1 di atas, saluran pemasaran jagung di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima 

melibatkan tiga pelaku pasar yaitu; petani/produsen, pedagang pengumpul desa dan PT. Seger Agro 

Nusantara. Pada saluran pemasaran tersebut, petani menjual jagung ke pengumpul desa selanjutnya 

pedagang pengumpul desa menjual ke PT. Seger Agro Nusantara. Volume penjualan dan pembelian 

sebesar 423.000 Kg sebanyak 30 orang responden. 

   Kegiatan saluran pemasaran dalam memasarkan jagung pada Program Upsus Pajale di 

Kabupaten Bima ini sangat pendek sebagai berikut: 

1. Petani ---PPD --- PT Seger Agro Nusantara  

Dalam upaya pemasarkan hasil produksi jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten 

Bima yaitu Pedagang Pengumpul desa membeli hasil produksi dari petani (produsen) dengan cara 

mendatangi lahan petani dan langsung di bawah ke PT Seger Agro Nusantara. Produk jagung yang 

dijual oleh petani di Kabupaten Bima adalah dalam bentuk pipilan kering dengan tingkat kadar air 

yang rendah. Proses pembayaran jagung dibayar dengan cara langsung (Cash) sesuai dengan harga 

yang telah disepakati sebelumnya dengan petani.  

Pedagang Pengumpul Desa merupakan saluran pertama yang mengumpulkan jagung dari 

petani langsung dengan cara datangi langsung petani. Petani memilih menjual produknya ke pedagang 

pengumpul desa. Hal ini berarti petani tidak mengeluarkan biaya pemasaran (transportasi) karena 

biaya tersebut ditanggung oleh Pedagang Pengumpul Desa (PPD). Dari hasil penelitian semua petani 

menjual jagung ke Pedagang Pengumpul desa dengan total Volume pembelian sebesar 423.000kg 

dengan rata-rata harga beli sebesar Rp 3.500,-/kg, dijual oleh Pedagang Pengumpul desa sebesar 

423.000kg dengan harga  Rp 3.700,-/Kg dan di beli oleh PT Seger Agro Nusantara denga dengan 

harga    Rp 3.700,-/Kg. 

3.4.2 Analisis Efesiensi Pemasaran Jagung 

Efisiensin pemasaran merupakan rasio yang mengukur keluaran atau produksi komoditas 

pertanian suatu sistem atau proses untuk setiap unit masukan dengan memandingkan sumber daya 

yang digunakan terhadap keluaran (output) yang dihasilkan selama berlangsungnya proses pemasaran 

komoditas pertanian dengan melalui efisiensi penetapan harga dan efisiensi operasional ataupun 

efisiensi ekonomi (efisiensi produksi, efisiensi distribusi, dan kombinasi produk optimum). Dalam 
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penelitian ini, untuk mengetahui efisiensi pemasaran jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten 

Bima menggunakan tiga indikator yaitu margin pemasaran, share harga dan distribusi keuntungan. 

3.4.2.1  Margin Pemasaran 

   Margin pemasaran adalah perbedaan harga di tingkat lembaga pemasaran dalam saluran 

pemasaran atau perbedaan jumlah yang dibayar konsumen dengan jumlah yang diterima petani. 

Margin pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan pemasaran. Margin pemasaran 

merupakan salah satu indikator efisiensi pemasaran dimana semakin kecil margin pemasaran maka 

pemasaran dikatakan efisiensi. 

   Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran. Sedangkan 

keuntungan pemasaran adalah hasil yang diperoleh oleh lembaga pemasaran yang terlibat dalam 

saluran pemasaran jagung. Berikut rincian mengenai margin pemasaran pada saluran pemasaran 

jagung pada program Upsus Pajale di Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 3.5.  

Tabel 3.5 Margin Pemasaran pada Saluran Pemasaran Jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten 

Bima MT 2017. 

No Uraian Saluran Pemasaran 

(Rp/Kg) 

1 Petani   
Harga Jual (Kg) 3500 

2 Pedagang Pengumpul Desa   
Harga Beli (Rp/Kg) 3500 

Harga Jual (Rp/Kg) 3700 

Biaya Pemasan (Rp/Kg) 22 

Keuntungan (Rp/Kg) 178 

Margin (Rp/Kg) 200 

C 8,09 

3 Share Petani(%) 95% 

Distribusi Keuntungan 1 

Sumber:data primer diolah, 2018   

  Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui bahwa saluran pemasaran jagung pada Program Upsus Pajale 

melibatkan satu perantara yaitu pedagang pengumpul desa. Pedagang pengumpul desa memperoleh 

margin pemasara sebesarRp 200,-/Kg dengan keuntungan pemasara sebesar Rp 178,-/Kg dan biaya 

pemasaran sebesar Rp 22,-/Kg yang terdiri dari biaya transportasi, biaya buruh dan biaya karung.  

3.4.2.2 Share Petani 

  Pengukur indikator ini memerlukan data tentang harga di tingkat petani dan harga di tingkat 

konsumen akhir. Dalam penelitian ini, harga di tingkat   PT. Agro Nusantara yang di jadikan harga 
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ditingka konsumen akhir. Berdasarkan Tabel 4.12 di ketahui harga petani sebesar Rp  3500,-/Kg. dan 

harga di tingkat PT. Agro Nusantara sebesar Rp 3.700,-/Kg. sehingga diperoleh presentasi harga yang 

diterima petani (share petani) sebesar 95% dengan demikian, saluran pemasaran jagung pada program 

Upsus Pajale di Kabupaten Bima dapat dikatakan efisien karna share petani lebih besar dari 60%. 

3.4.2.3 Distribusi Keuntungan 

Distribusi keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan pemasaran jagung pada biaya 

terendah dengan keuntungan pemasaran jagung pada biaya tertinggi. Berdasarkan Tabel 3.5 di ketahui 

bahwa distribusi keuntungan sebesar 1,0 dikatakan efisien karena sudah mencapai angka 1.  

4.6.2.4 Biaya dan Pemasaran Jagung 

Biaya pemasaran  merupakan sejumlah pengeluaran atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemasaran dalam proses pemasaran jagung.   

Tabel 3.6 Rata-rata Biaya dan Keuntungan yang Diterima Pedagang Permusim Tanaman Jagung pada 

Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima MT 2017. 

 

Uraian  Pedagang Pengumpul Desa 

Nilai Pembelian (Rp) 740.250.000 

Nilai Penjualan (Rp) 782.550.000 

Margin Pemasaran(Rp) 42.300.000 

Biaya Pemasaran (Rp) 4.250.000 

Keuntungan (Rp) 38.050.000 

 Sumber : Data Primer diolah 2018 

   Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa pedagang pengumpul desa membeli jagung pada 

petani dengan nilai Rp 740.250.000,-, nilai jual Rp 782.550.000,-, margin  pemasaran sebesar                  

Rp 42.300.000,-, dan biaya pemasaran sebesar Rp 4.250.000,- dengan diperoleh keuntungan sebesar   

Rp 38.050.000,-. 

4.6 Kendala Yang Dihadapi Petani dan Pedagang  

  Dalam suatu kegiatan usahatani, petani akan dihadapkan pada berbagai kendala untuk mencapai 

suatu yang diinginkan. Adapun kendala yang dihadapi oleh petani jagung pada Program Upsus Pajale 

di Kabupaten Bima yaitu kurangnya pasokan pupuk  subsidi. 

 Dalam penelitian ini pedagang tidak memiliki kendala apapun, baik kendala harga maupun 

kendala transportasi.  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan dalam usahatani jagung pada Program Upsus Pajale di 

Kabupaten Bima pada Tahun 2017 sebesar  Rp 14.029.466,-/LLG atau sebesar Rp 6.377.031,-/Ha, 

sedangkan  rata-rata pendapatan petani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima 

sebesar  Rp  35.320.533,-/LLG atau Rp 16.054.788,-/Ha. 

2.   Usahatani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima mempunyai R/C 3,52, sehingga 

dapat dikatakan efisiensi (R/C >1) dan layak untuk dikembangkan. 

3.   Pemasaran  jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima efisien yang ditunjukan oleh 

share harga 95% (>60%) dan distribusi keuntungan=1(hanya satu saluran pemasaran) . 

4.  Kendala-kendala yang dihadapi oleh petani jagung pada Program Upsus Pajale di Kabupaten Bima 

adalah kekurangan pasokan pupuk. Sedangkan pedagang tidak ada kendala.   

5.2. Saran  

1.  Diharapkan kepada pemerintah setempat agar dapat menyediakan pupuk subsidi maupun non 

subsidi karena petani kurang mendapatkan pupuk untuk memupuk jagung. 
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