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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui rantai nilai jagung di Kabupaten Lombok 

Utara; (2) mengetahui peran masing-masing pelaku rantai nilai jagung di Kabupaten Lombok 

Utara; (3) mengidentifikasi biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pelaku rantai nilai jagung di 

Kabupaten Lombok Utara dan (4) mengetahui kesenjangan di antara penjual dan pembeli. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Lokasi penelitian 

ditentukan secara “Purposive Sampling” atau secara sengaja dan terpilih Kecamatan Bayan, 

sedangkan untuk penentuan sampel responden menggunakan “Quota Sampling” dan  diperoleh 

60 responden petani. Penentuan responden pelaku rantai nilai menggunakan “Snow Ball 

Sampling” dan diperoleh 6 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, 

analisis biaya pemasaran dan analisis kesenjangan (gap). Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 

(1) Rantai nilai jagung terjadi dalam rantai pasok, rantai informasi, dan rantai modal; (2) Pelaku 

rantai nilai terdiri dari petani, pedagang pengumpul desa (PPD) dan pedagang antar pulau (PAP) 

dan mereka memiliki peran masing-masing; (3)  Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pelaku 

rantai nilai terdiri dari biaya transportasi dan upah tenaga kerja dan (4) Terjadi kesenjangan 

antara psetani dengan pedagang dan pedagang dengan petani. 

Kata kunci : jagung, rantai nilai, biaya pemasaran, analisis gap 

ABSTRACT 

The aim of this research was to: 1) Find out the value chain of Zea Mays in North 

Lombok district; 2) Find out the role of each  Zea Mays’s value chain stake holder in North 

Lombok  district; 3) To identify the marketing cost which  is spent by the  Zea Mays’s value 

chain stake holder and 4) To find out the gap between buyer and seller. This research used 

descriftive method. The location of this research was determined by “purposive sampling” or 

deliberately and Bayan subdistrict was choosen as the location. Where as the sample 

respondent’s was determined by “Quota Sampling” and 60 farmer’s were choosen as 



respondent’s. The stake holder respondent’s was determined using “Snow Ball Sampling” and 6 

repondent’s was choosen. The data was anlysed using descriftiv analysis , cost marketing 

analysis and gap analysis. The results of this research are: 1) Value chain of Zea Mays remain in 

the chain of stock, chain of  information and chain of cost; 2) The stake holder consist of farmer,   

seller at the village or village’s collector that act as seller  and regional seller  or among island 

seller; 3) The marketing cost which is spent by the chain value stake holder consist of 

transportation cost and worker payment and 4) There’s a gap between farmer and seller and 

inversely. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu komoditi tanaman pangan yang memiliki peranan penting di Indonesia adalah 

jagung, karena merupakan sumber karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nilai 

nutrisi jagung hampir seimbang dengan beras dan dapat menggantikan beras sebagai bahan 

makanan pokok. Jagung termasuk komoditas yang strategis dalam pembangunan pertanian dan 

perekonomian Indonesia, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna. Di samping 

itu, jagung pun digunakan sebagai makanan ternak (pakan) dan bahan baku industri. Sentra 

produksi jagung di Indonesia berada di Jawa (65%) dan sisanya (35%) tersebar di daerah 

Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara (Adisarwanto dan Widyastuti, 2000). 

Kedudukan jagung sebagai bahan pangan nasional merupakan makanan pokok utama 

setelah beras, sehingga menjadi penyangga ketahanan pangan nasional. Perbaikan perekonomian 

nasional yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita, proporsi jagung sebagai 

bahan pangan tergeserkan menjadi bahan baku utama industri pakan ternak. Komponen utama 

(54 s.d 60%) dalam rangsum pakan ternak adalah jagung (Sinjal, 2009). Sebagian besar (55%) 

produksi jagung nasional digunakan sebagai pakan, sisanya 30% untuk konsumsi pangan dan 

15% untuk kebutuhan industri lain dan benih (Hadijah, 2009; Suharjito, 2011).  

Rantai nilai berperan dalam membantu menjelaskan kepada siapa saja keuntungan 

didistribusikan, sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi kebijakan mana yang sesuai 

agar memperoleh bagian keuntungan yang lebih baik sehingga dapat membantu pelaku-pelaku 

rantai nilai dan lembaga-lembaga terkait dalam memperbaiki rantai nilai usahatani jagung agar 

produk jagung dapat menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Lombok Utara. Pemasaran 

komoditas pertanian selama ini mempunyai mata rantai yang sangat panjang, mulai dari petani, 



pedagang pengumpul desa, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang besar, pengecer hingga 

ke konsumen akhir. Ini mengakibatkan adanya pergerakan nilai tambah dari setiap rantai 

pemasaran yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui rantai nilai jagung di 

Kabupaten Lombok Utara; (2) mengetahui peran masing-masing pelaku rantai nilai jagung di 

Kabupaten Lombok Utara; (3) mengidentifikasi biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pelaku 

rantai nilai jagung di Kabupaten Lombok Utara dan (4) mengetahui kesenjangan di antara 

penjual dan pembeli. 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi unit 

analisis adalah usahatani dan lembaga pemasaran. Lokasi penelitian ditentukan secara Purposive 

Sampling atau secara sengaja. Dengan pertimbangan kecamatan tersebut memiliki luas panen 

jagung paling tertinggi dibandingkan dengan kecamtan lainnya yang berada di Kabupaten 

Lombok Utara. Penentuan sampel responden dilakukan dengan “Quota Sampling” (penarikan 

sample secara jatah) yaitu menetapkan sebanyak 60 orang responden. Penentuan responden 

pelaku rantai nilai jagung ditentukan dengan menggunakan metode “Snow Ball Sampling” dan di 

dapatkan sebanyak 6 orang responden. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif sedangkan sumber data adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan teknik survei yaitu cara pengumpulan data dari sejumlah responden 

dengan mengadakan wawancara langsung disertai dengan daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan terlebih dahulu (Nazir, 1983). 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian antara lain : 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui rantai nilai jagung di Kabupaten Lombok 

Utara dan peran masing-masing pelaku rantai nilai jagung. 

Analisis Biaya Pemasaran 

Analisis biaya pemasaran digunakan untuk mengetahui biaya pemasaran yang terdapat pada 

lembaga-lembaga yang terkait dengan  rantai nilai jagung dihitung dengan formulasi sebagai 

berikut : 

 

 



 BP = BT + UTK 

Dimana : 

 BP = Biaya Pemasaran 

 BT  = Biaya Transportasi 

 UTK = Upah Tenaga Kerja 

 Analisis Kesenjangan 

 Analisis kesenjangan (gap) digunakan untuk mengetahui keinginan diantara penjual dan 

pembeli di dalam rantai nilai jagung. Untuk mengetahui kesenjangan antara keinginan pembeli 

dan kemampuan penjual dalam memenuhi keinginan pembeli dengan indikator : jagung dapat 

memenuhi kebutuhan pasar, jagung terpenuhi dalam jumlah yang layak, jagung memiliki ukuran 

yang diminati, jagung memiliki kualitas yang baik, jagung memiliki kerusakan fisik yang kecil, 

jagung memiliki tingkat kekeringan yang rata, jagung berasal dari varietas yang sama, jagung 

disortir secara benar dan baik, jagung dapat dikirim secepatnya, jagung memiliki harga yang 

layak, jagung memiliki tingkat kekeringan yang layak. Dengan skor keinginan; 1 = sangat tidak 

penting, 2 = tidak penting, 3 = sedang, 4 = agak penting, 5 = sangat penting. Sedangkan skor 

yang didapatkan 1 = sangat tidak terpenuhi, 2 = tidak terpenuhi, 3 = sedang, 4 = terpenuhi, 5 = 

sangat terpenuhi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rantai Nilai Jagung 

Proses usaha menghasilkan dan menghantarkan jagung dari produsen ke konsumen akhir 

dengan melalui berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan oleh masing – masing pelaku 

didalamnya dan akhirnya memperoleh nilai tambah disebut sebagai rantai nilai jagung. Terdapat 

tiga pelaku rantai nilai jagung terdiri dari petani/produsen, pedagang pengumpul desa (PPD) dan 

pedagang antar pulau (PAP). Peran utama masing – masing pelaku rantai nilai jagung yakni 

sebagai penjual dan pembeli. Adapun peran lainnya pelaku harus mengelola tiga aliran 

diantaranya aliran barang, aliran uang dan aliran informasi. Dalam proses rantai nilai jagung 

terdapat dua saluran rantai nilai seperti pada Gambar 1.1. 
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Saluran Rantai Nilai 

 

Peran Pelaku Rantai Nilai Jagung 

Dalam rantai nilai jagung di Kecamatan Bayan setiap pelaku memiliki peranan masing – 

masing. Petani/produsen merupakan mata rantai pertama yang berperan menghasilkan jagung 

melalui proses usahatani yang dimulai dari pengadaan benih, pemeliharaan hingga memperoleh 

output berupa jagung. Setelah panen petani melakukan penanganan pasca panen. Kemudian 

menjualnya kepada pedagang pengumpul desa dan pedagang antar pulau berupa jagung pipilan 

kering. 

Pedagang pengumpul desa (PPD) sebagai mata rantai kedua berperan sebagai  pembeli 

jagung dari petani, lalu melakukan penjemuran kembali jika jagung tersebut kurang bagus 

keringnya dan penyimpanan. Kemudian menjualnya kembali kepada pedagang antar pulau, 

selain itu juga PPD memberikan informasi harga dan bantuan modal ke petani. Pedagang antar 

pulau (PAP) berperan sebagai mata rantai terakhir dengan membeli jagung ke petani dan 

pedagang pengumpul desa. Kemudian menjemur kembali jagung tersebut dan menyortirnya 

sehingga di dapatkan harga beli yang berbeda dari proses pernyortiran tersebut. Pedagang antar 

pulau menjual jagung tersebut keluar Pulau Lombok. Selain itu juga PAP berperan memberikan 

bantuan modal kepada petani berupa saprodi (benih, pupuk dan obat-obatan) dan memberikan 

informasi pasar seperti harga dan jumlah permintaan jagung ke PPD dan petani. 

 Aliran Barang 

Pada aliran ini petani menjual jagung pipilan kering sampai ke pedagang antar pulau. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan 2 saluran aliran barang yang berperan menyalurkan jagung 

hingga ke konsumen akhir. Dari saluran rantai nilai tersebut terdapat 2 lembaga diantaranya 

PETANI/PRODUSEN 

PPD PAP 



Pedagang Pengumpul Desa (PPD) dan Pedagang Antar Pulau (PAP). Dengan demikan terdapat 2 

saluran aliran barang pada rantai nilai jagung antara lain :  

1) Saluran I : Petani/Produsen                     PAP 

2) Saluran II : Petani/Produsen                     PPD                     PAP 

Keterangan :  PPD :  Pedagang Pengumpul Desa 

     PAP :  Pedagang Antar Pulau 

 Aliran Uang 

Pada aliran ini, pedagang pengumpul desa membeli jagung dari petani seharga Rp 

2.700/kg pipilan kering dan menjualnya kembali ke pedagang pengumpul antar pulau dengan 

harga Rp 2.800/kg pipilan kering sehingga keuntungan yang diterima oleh pedagang pengumpul 

desa sebesar Rp 100/kg. Pedagang antar pulau membeli jagung dengan harga Rp 2.800/kg 

pipilan kering dan menjualnya keluar Pulau Lombok seharga Rp 3.200 sehingga keuntungan 

yang diterima pedagang pengumpul antar pulau sebesar Rp 400/kg pipilan kering. 

 Aliran Modal 

Modal awal usaha yang mengalir ke petani yakni berasal dari pedagang antar pulau. 

Modal tersebut berupa pinjaman saprodi seperti, benih, pupuk dan obat – obatan. Modal tersebut 

diberikan melalui perantara pedagang pengumpul desa, yang akan dikembalikan setelah panen 

jagung. Selain itu juga petani mendapatkan modal melalui pinjaman dari  bank dan koperasi.  

 Aliran Informasi 

Petani mendapatkan informasi tentang harga jagung dan permintaan jagung dari pedagang 

pengumpul desa. Kemudian petani memberikan informasi tentang produksi jagung dan kualitas 

jagung yang dipanen siap dijual kepada pedagang pengumpul desa. Selanjutnya pedagang 

pengumpul desa menyampaikan informasi tersebut kepada pedagang antar pulau. Pedagang antar 

pulau menginformasikan harga dan kualitas jagung yang dibutuhkan pedagang dari luar Pulau 

Lombok kepada petani dan pedagang pengumpul desa. 

 

Biaya Pemasaran 

 Biaya pemasaran terdiri dari biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Dari hasil 

penelitian di dapatkan biaya pemasaran tebesar dikeluarkan oleh pedagang antar pulau (PAP) 

sebesar Rp 930/kg sedangkan biaya pemasaran terkecil dikeluarkan oleh pedagang pengumpul 

desa (PPD) sebesar Rp 395/kg. Hal ini disebabkan karena pedagang pengumpul antar pulau 



mensortasi terlebih dahulu jagung tersebut jika tingkat kekeringan jagung lebih dari 15% 

sehingga pedagang antar pulau harus menjemur kembali jagung tersebut hingga tingkat 

kekeringan mencapai 15% kemudian langsung mengirim jagung tersebut ke luar Pulau Lombok 

seperti Bali dan Surabaya, sedangkan pedagang pengumpul desa langsung membeli jagung ke 

petani/produsen di wilayah Desa Sambik Elen dan Loloan dan dijual kembali ke pedagang antar 

pulau yang berada di Desa Anyar. Dengan demikian pedagang antar pulau lebih besar 

mengeluarkan biaya pemasaran dari pada pedagang pengumpul desa. Dalam hal ini hanya biaya 

tersebut yang dikeluarkan oleh masing-masing pedagang pengumpul desa dan pedagang antar 

pulau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1. Biaya Pemasaran pada Pelaku Rantai Nilai Jagung di Kecamatan Bayan Tahun 2015. 

No Biaya Pemasaran PPD (Rp/Kg) PAP (Rp/Kg) 

1 Biaya Transportasi 255 370 

2 Biaya Tenaga Kerja 140 560 

Total 395 930 

 Sumber : Data Primer Diolah 

 

 Analisis Kesenjangan 

Dalam penelitian ini analisis kesenjangan diterapkan kepada petani/produsen, pedagang 

pengumpul desa (PPD) dan pedagang antar pulau (PAP). Hal ini dilakukan untuk melihat 

kesenjangan antara keinginan petani dan kenyataan yang diperoleh dari pedagang. Dari 11 aspek 

keinginan petani ada 7 yang sudah terpenuhi yakni aspek kualitas jagung, persaingan harga, 

informasi harga, pembagian resiko, bantuan keuangan, menepati janji, dan jaringan konsumen 

yang luas, sedangkan adapun aspek yang belum terpenuhi terdiri dari kelayakan harga, kekuatan 

finansial, kejujuran, dan perilaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2. Analisis Kesenjangan Keinginan Petani Terhadap Pedagang Pada Rantai Nilai Jagung

 di Kecamatan Bayan Tahun 2015 

No Aspek PI PD Sig P Keterangan 

1 Kelayakan harga 6,00 2,30 0,000 Tidak Terpenuhi 

2 Kualitas jagung 4,12 4,60 0,097 Terpenuhi 

3 Kekuatan finansial 5,65 5,83 0,000 Tidak Terpenuhi 

4 Persaingan harga 4,83 2,67 0,861 Terpenuhi 

5 Kejujuran 4,03 4,52 0,000 Tidak Terpenuhi 

6 Pembagian resiko 5,12 1,75 0,458 Terpenuhi 

7 Informasi pasar 5,43 5,63 0,154 Terpenuhi 

8 Perilaku 3,77 4,57 0,011 Tidak Terpenuhi 

9 Bantuan keuangan 5,27 5,30 0,075 Terpenuhi 

10 Menepati janji 5,48 5,52 0,090 Terpenuhi 

11 Jaringan konsumen yang luas 4,20 4,92 0,050 Terpenuhi 

Sumber : Data Primer Diolah 

Keterangan : 

 PI = Petani Inginkan 

 PD = Petani Dapatkan 

Selain di petani, pada pedagang pengumpul desa (PPD) dan pedagang antar pulau (PAP) 

juga mengalami kesenjangan (gap) antara keinginan pedagang dengan harapan mereka, dapat 

dilihat pada Tabel 1.3. Untuk pedagang pengumpul desa (PPD) ada 3 aspek keinginan yang 

sudah terpenuhi dan sisa 8 aspek lainnya masih mengalami kesenjangan sebesar 0,57 (9,5%) 

yang berarti hanya 9,5% harapan pedagang pengumpul desa sudah terpenuhi. Tiga aspek tersebut 

terdiri dari kelayakan harga, jagung dalam jumlah yang dibutuhkan dan menepati janji. Adapun 

yang belum terpenuhi terdiri dari jagung yang diinginkan pasar, tingkat kematangan, kerusakan 

fisik, sortasi, mempertimbangkan keinginan pembeli, kualitas jagung, penanganan keluhan dan 

tingkat kekeringan. 

Untuk pedagang antar pulau (PAP), dari 11 aspek ada 3 yang sudah terpenuhi dan 

mengalami kesenjangan sebesar 0,58 (9,6%) yang berarti hanya 9,6% harapan pedagang 

pengumpul antar pulau sudah terpenuhi, diantaranya jagung dalam jumlah yang dibutuhkan, 



kelayakan harga dan menepati janji. Sementara 8 aspek lainnya masih belum terpenuhi, aspek 

tersebut terdiri dari jagung yang diinginkan pasar, tingkat kematangan, kerusakan fisik, sortasi, 

mempertimbangkan keinginan pembeli, kualitas jagung, penanganan keluhan dan tingkat 

kekeringan. 

Tabel 1.3. Analisis Kesenjangan (Keinginan) Pedagang Pada Rantai Nilai Jagung di Kecamatan Bayan  

  Tahun 2015 

No Aspek PPDI PPDD GAP PAPI PAPD GAP 

1 Jagung yang diinginkan pasar 4,67 4,33 0,34 4,33 3,33 1,00 

2 Jagung dalam jumlah yang dibutuhan 4,00 4,67 -0,67 3,67 4,00 -0,33 

  3 

Jagung memiliki tingkat kematangan 

yang rata 5,67 4,33 1,34 5,33 4,33 1,00 

4 Jagung dengan harga layak 2,33 3,67 -1,34 2,33 4,00 -1,67 

5 Menepati janji 3,00 4,00  -1,00 2,67 3,33 -0,66 

6 

Jagung memiliki kerusakan fiisik 

yang kecil 5,67 3,67 2,00 5,33 4,00 1,33 

7 

Jagung telah disortir dengan baik dan 

benar 3,00 1,67 1,33 3,67 1,33 2,34 

8 

Mempertimbangkan keinginan 

pembeli 2,33 2,00 0,33 2,67 2,67 0,00 

9 Jagung berkualitas 5,00 3,67 1,33 5,33 3,67 1,66 

10 Cepat menangani complain 2,33 1,67 0,66 2,00 2,00  0,00 

11 Jagung memiliki tingkat kekeringan  6,00 4,00 2,00 5,67 4,00 1,67 

Agregat 4,00 3,43 0,57 3,91 3,33 0,58 

Keterangan : 

PPDI  = Pedagang Pengumpul Desa Inginkan 

PPDD = Pedagang Pengumpul Desa Dapatkan 

PAPI  = Pedagang Antar Pulau Inginkan 

PAPD = Pedagang Antar Pulau Dapatkan 

 

Jagung yang diperjual belikan oleh petani ke pedagang mempunyai tingkat kepentingan 

untuk diperdagangkan. Dalam hal ini terjadi kesenjangan kepentingan pedagang pengumpul desa 

(PPD) maupun pedagang antar pulau (PAP) terhadap jagung yang  dihasilkan petani. Hasil 

kesenjangan kepentingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.4. Untuk pedagang pengumpul desa 

(PPD) dari 6 aspek kepentingan hanya satu aspek yang sudah terpenuhi diantaranya daya simpan, 

sisa 5 aspek lainnya masih mengalami kesenjangan sebesar 0,89 (14,84%) yang berarti hanya 

14,84% harapan pedagang pengumpul desa sudah terpenuhi. Aspek yang belum terpenuhi 

tersebut terdiri dari tingkat kekeringan jagung, tingkat kematangan jagung, warna jagung, 



kerusakan fisik, dan harga jagung. Untuk di tingkat pedagang antar pulau (PAP) ada 2 aspek 

yang sudah terpenuhi yakni daya simpan dan harga jagung. Sisanya 4 aspek yang masih 

mengalami kesenjangan sebesar 0,61 (10,17%) yang berarti 10,17% harapan pedagang 

pengumpul antar pulau yang sudah terpenuhi. Aspek yang belum terpenuhi tersebut terdiri dari 

tingkat kekeringan jagung, tingkat kematangan jagung, warna jagung, dan kerusakan fisik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rantai nilai jagung terjadi dalam rantai pasok, rantai informasi, dan rantai modal. Rantai 

pasok jagung di Kecamatan Bayan melalui dua saluran, pertama dimulai dari petani dan 

menyalurkannya ke pedagang antar pulau (PAP) dan saluran kedua dari petani menuju 

pedagang pengumpul desa (PPD) dan yang terakhir ke pedagang antar pulau (PAP). Rantai 

informasi mengalir dari pedagang antar pulau ke pedagang pengumpul desa dan petani. 

Rantai modal mengalir dari pedagang antar pulau ke pedagang pengumpul desa dan petani. 

2. Pelaku bisnis jagung memiliki beberapa peran diantaranya petani memproduksi jagung lalu 

menjemur dan memipilnya kemudian menjualnya ke pedagang pengumpul desa dan 

pedagang antar pulau. Pedagang pengumpul desa (PPD) membeli jagung dari petani 

selanjutnya menjemur kembali jika jagung tersebut kurang kering dan menyimpannya 

Tabel 1.4. Analisis Kesenjangan (Kepentingan) Pedagang Pada Rantai Nilai Jagung di 

Kecamatan Bayan Tahun 2015 

No Aspek PPDI PPDD GAP PAPI PAPD GAP 

1 Tingkat kekeringan jagung 6,00 5,00 1,00 6,00 5,00 1,00 

2 Tingkat kematangan jagung 5,67 4,33 1,34 6,00 4,67 1,33 

3 Warna jagung 5,00 4,67 0,33 5,00 4,67 0,33 

4 Jagung bebas dari kerusakan fisik 5,67 3,00 2,67 5,67 4,00 1,67 

5 Daya simpan yang panjang 3,67 4,00 -0,33 4,00 4,33 -0,33 

6 Harga jagung yang kompetitif 3,33 3,00 0,33 3,00 3,33 -0,33 

Agregat 4,89 4,00 0,89 4,95 4,33 0,61 

Keterangan : 

PPDI  = Pedagang Pengumpul Desa Inginkan 

PPDD = Pedagang Pengumpul Desa Dapatkan 

PAPI  = Pedagang Antar Pulau Inginkan 

PAPD = Pedagang Antar Pulau Dapatkan 



kemudian menjualnya kembali ke pedagang antar pulau. Selain itu juga memberikan 

informasi harga dan bantuan modal ke petani. Pedagang antar pulau (PAP) membeli jagung 

dari petani dan pedagang pengumpul desa. Kemudian PAP menjemur kembali jagung 

tersebut lalu menyortirnya dan memberikan harga yang beda pada jagung tersebut dan 

menjualnya keluar Pulau Lombok. Selain itu juga PAP memberikan bantuan modal ke 

petani berupa saprodi (benih, pupuk dan obat-obatan) dan informasi pasar ke PPD dan 

petani. 

3. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh pelaku rantai nilai terdiri dari biaya transportasi dan 

upah tenaga kerja. Biaya pemasaran terbesar dikeluarkan oleh pedagang antar pulau sebesar 

Rp 930/kg dan biaya pemasaran terendah dikeluarkan oleh pedagang pengumpul desa 

sebesar Rp 395/kg. 

4. Dalam pemasaran jagung aspek keinginan dan harapan sangat penting. Kesenjangan antara 

keinginan petani dan kenyataan yang diperoleh dari pedagang terdapat kesenjangan dalam 

aspek – aspek kelayakan harga, kekuatan finansial, kejujuran, dan perilaku. Untuk keinginan 

pedagang dengan kenyataan yang diperoleh dari petani terdapat kesenjangan dalam aspek 

jagung yang diinginkan pasar, tingkat kematangan, tingkat kerusakan fisik, sortasi, 

mempertimbangkan keinginan pembeli, kualitas jagung, penanganan keluhan dan tingkat 

kekeringan. Kepentingan pedagang pengumpul desa (PPD) tidak terpenuhi dalam aspek 

tingkat kekeringan jagung, tingkat kematangan jagung, warna jagung, kerusakan fisik, dan 

harga jagung sedangkan yang terpenuhi dalam aspek daya simpan. Kepentingan pedagang 

antar pulau (PAP) tidak terpenuhi dalam aspek tingkat kekeringan jagung, tingkat 

kematangan jagung, warna jagung, dan kerusakan fisik sedangkan yang terpenuhi adalah 

dalam aspek daya simpan dan harga jagung. 

Saran 

Adapun saran untuk hasil penelitian ini antara lain : 

1. Untuk petani agar lebih ditingkatkan kualitas jagung, sehingga bisa mendpatkan harga yang 

lebih tinggi. 

2. Untuk pedagang agar bisa membeli jagung petani dengan harga yang layak. 

3. Pada penelitian selanjutnya tentang aspek-aspek keinginan dengan harapan petani dan 

pedagang dengan menggunakan kriteria baku agar memperoleh informasi yang lebih valid 

dan reliabel. 
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