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Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, dibimbing oleh Ir. Ibrahim, 
M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ir. Ridwan, M.Si selaku Dosen 
Pembimbing Pendamping.

Kecamatan Labangka merupakan daerah transmigrasi yang terdiri dari 
lima desa, yaitu Desa Labangka, Desa Jaya Makmur, Desa Sekokat, Desa Suka 
Mulia dan Desa Suka Damai. Pada umumnya masyarakat tani di Kecamatan 
Labangka melakukan usahatani jagung, padi, kedelai, kacang hijau, kacang 
panjang, dan kacang tanah, namun dinominasi oleh usahatani jagung. Menurut 
data BP3K menunjukkan bahwa produktifias usahatani jagung di Kecamatan 
Labangka mencapai 8 ton/hektar.

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) mengetahui besarnya pendapatan 
usahatani jagung hibrida di Kecamatan Labangka, (2) mengetahui efisiensi 
pemasaran jagung hibrida di Kecamatan Labangka dan (3) mengetahui hambatan 
petani dalam melakukan usahatani jagung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 
yaitu suatu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual yang 
ada dimasa sekarang. Pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui tahap 
kegiatan yang meliputi pengumpulan data, menyusun, menganalisis, 
menginterpretasikan dan akhirnya menarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Unit 
analisis penelitian ini adalah usahatani jagung hibrida di Kecamatan Labangka 
Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 
Labangka Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016. Kecamatan Labangka terdiri 
dari lima desa, yaitu Desa Labangka, Desa Jaya Makmur, Desa Sekokat, Desa 
Suka Mulia dan Desa Suka Damai. Dari lima desa tersebut ditentukan dua desa 
dengan cara “Purposive Sampling”, yaitu Desa Labangka dan Desa Jaya Makmur 
atas pertimbangan bahwa kedua desa tersebut memiliki produksi jagung terbesar 
di Kecamatan Labangka. 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari petani jagung hibrida dan 
pedagang jagung hibrida. Penentuan jumlah responden petani ditentukan dengan 
menggunakan  metode “Quota sampling”, yaitu ditetapkan sebanyak 60 orang 
petani, kemudian responden ditentukan secara “Proportional Random Sampling” 
dengan rincian jumlah responden pada masing-masing desa. Penentuan responden 
lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran produk usahatani jagung 
hibrida secara “Snow Ball ’’ yaitu dengan cara menelusuri rantai pemasaran 
jagung yang terlibat dalam saluran pemasaran jagung mulai dari tingkat petani 
(produsen) sampai ke konsumen. 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) rata-rata pendapatan usahatani 

jagung hibrida di Kecamatan Labangka pada tahun 2016 sebesar Rp. 

19.176.293/Llg atau sebesar Rp. 9.689.074/Ha, (2) pemasaran jagung hibrida di 

Kecamatan Labangka pada tahun 2016 dikatakan efisien, karena pada saluran I 

dan II marginnya sebesar Rp. 900. Jika dilihat dari share harga sudah �•�����������\�D�L�W�X��

pada saluran I dan II sebesar Rp. 70%. Begitupula dengan distribusi keuntungan 

pada saluran  I sebesar Rp. 0,62 dan saluran II sebesar Rp.0,08 artinya tidak adil 

atau tidak efisien, karena �”������ ���H�I�L�V�L�H�Q���M�L�N�D�� �P�H�Q�G�H�N�D�W�L�� �������� �G�D�Q����������hambatan yang 

dihadapi oleh petani dalam melakukan usahatani jagung hibrida ini adalah 

keterlambatan pupuk sejumlah 15 orang, turunya harga produk sebanyak 35 dan 

faktor hujan yang tidak menentu 10 orang.

Adapun saran yang ingin disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (1) diharapkan kepada pemerintah agar pupuk tetap 

diusahakan tersedia sehingga petani tidak terlambat dalam melakukan pemupukan 

jagung hibrida, dan (2) diharapkan kepada pemerintah agar harga produk jagung 

ditingkatkan dari tahun ke tahun.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, dan instrumen untuk 

menjaga ketahanan nasional, dengan meningkatkan eksistensi serta pengaruhnya 

di Dunia Internasional. Pertanian memiliki multifungsi (multifunctionality) 

sebagai penghasil bahan pangan, dan bahan baku industry, selain itu juga 

mengupayakan pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, 

pembangunan pedesaan bahkan dapat mendorong ruralisasi untuk pembangunan 

kawasan atau wilayah (Nuhung, 2014).

Pertanian merupakan penerapan akal dan karya manusia melalui 

pengendalian proses produksi biologis tumbuh-tumbuhan dan hewan, sehingga 

lebih bermanfaat bagi manusia. Tanaman dapat diibaratkan sebagai pabrik primer 

karena dengan memakai bahan dasar langsung dari alam dapat menghasilkan 

bahan organik yang bermanfaat bagi manusia baik langsung maupun tidak 

langsung (Suryani dan Rahmadani, 2014).

Pembangunan Pertanian Indonesia saat ini diarahkan agar dapat memenuhi 

kebutuhan produk Pertanian nasional sekaligus memperbaiki pendapatan 

masyarakat khususnya masyarakat Pertanian secara berkelanjutan, dan pada 

akhirnya dapat memakmurkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

Pengamatan di banyak negara maju menunjukkan bahwa tahapan pembangunan 

yang digerakkan oleh sektor industri (barang dan jasa) berbasis ilmu dan teknologi 

modern didahului dengan pencapaian tahapan pembangunan Pertanian yang 

handal dan kuat (Nuhung, 2014).

Menurut Suryani dan Rahmadani (2014) Pembangunan Pertanian 

merupakan salah satu hal yang di capai ketika perkembangan Pertanian akan 

menemui pembangunan ini, karena perkembangannya Pertanian dicapai melalui 

pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pembangunan Pertanian harus 

ditentukan arah yang jelas agar mudah dalam pencapaian tujuan pembangunan 

tersebut.



Salah satu komoditi andalan di sektor Pertanian adalah jagung, karena 

jagung merupakan salah satu bahan pokok makanan Indonesia yang memiliki 

kedudukan penting setelah beras. Jagung banyak digunakan untuk pakan ternak 

dan bahan baku industri. Kebutuhan jagung untuk pakan ternak meningkat rata-

rata 4.9 % per tahun. Jagung yang digunakan untuk pangan meningkat rata-rata 2 

% per tahun. Peningkatan penggunaan jagung untuk industri 3 % per tahun 

(Muhammad dan Akuba, 2007).

Kecamatan Labangka merupakan salah satu daerah di propinsi NTB yang 

mempunyai potensi cukup baik untuk meningkatkan usahatani jagung. Hal ini 

dapat dilihat dari luas tanam, luas panen, produktifitas dan produksi jagung di 

Kecamatan Labangka yang dirincikan per desa Tahun 2014 yang selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung di 
Kecamatan Labangka (Bulan November, 2015).

No Desa Luas Tanam
(Ha)

Luas Panen
(Ha)

Produktifitas
(Kw/Ha)

Produksi 
(Ton)

1 Labangka 2.150 2.150 98 20.425
2 Sekokat 1.699 1.699 98 16.141
3 Suka mulya 1.628 1.628 98 15.466
4 Suka damai 1.915 1.915 98 18.193
5 Jaya makmur 2.220 2.220 98 21.090

Jlh 9.612 9.612 98 91.314

Sumber: BP3K Kecamatan Labangka 2015

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa produksi jagung di Kecamatan Labangka 

paling tinggi di Desa Jaya Makmur dengan produksi sebesar  21.090 ton dan 

produksi terbesar ke dua yaitu Desa Labangka dengan produksi sebesar 20.425 

ton. Dan produksi terendah Desa Suka Mulya  dengan produksi sebesar  15.466 

ton.

Labangka merupakan daerah transmigrasi maka tidak heran penduduk 

Labangka terdiri dari berbagai suku di Indonesia diantaranya ada suku sasak yang 

berasal dari Pulau Lombok, Suku Bali yang berasal dari Bali, Samawa yang 

berasal dari Pulau Sumbawa sendiri dan Mbojo yang berasal dari ujung timur 



Pulau Sumbawa dan lain-lain, dan dari segi kepercayaan penduduk Labangka 

mayoritas Islam dan Hindu dan ada diantaranya yang beragama lain, meskipun 

begitu kehidupan penduduk di Labangka perlu diancungi jempol karena bisa 

hidup saling berdampingan dan saling menghargai satu sama lain meskipun ada 

perbedaan suku dan kepercayaan.

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia penduduk Labangka 

bermata pencaharian sebagai petani dan sebagai pekerjaan sampingan ada yang 

menggantungkan kehidupannya di laut yaitu sebagai nelayan, ada yang bekerja 

sebagai tukang rumah, tukang kayu dan ada pula yang menganggur sambilan 

menunggu musim tanam tiba karena di Labangka masih menggunakan sistem 

tadah hujan yaitu mengandalkan air hujan, apa bila hujan tidak turun tidak 

menutup kemungkinan petani di Labangka akan mengalami gagal panen. 

Sebenarnya untuk mendukung kemajuan petani di Labangka Pemerintah telah 

melakukan berbagai hal seperti membangunkan bendungan atau waduk, 

melakukan penyuluhan untuk memberikan informasi kepada petani agar 

mengetahui teknologi baru yang berkaitan dengan Pertanian.

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas penduduk Labangka bermata 

pencaharian sebagai seorang petani, jadi potensi besar yang ada di Kecamatan 

Labangka adalah yang berkaitan di bidang Pertanian. Hasil Pertanian di 

Kecamatan Labangka seperti jagung, padi, kedele, kacang hijau, kacang panjang, 

jambu mente dan lain-lain. Namun produk Pertanian unggulan di Kecamatan ini 

adalah jagung. Tanah di Kecamatan Labangka bisa di bilang tanah yang subur. 

Rata-rata penghasilan jagung 8 ton/hektar, inilah salah satu potensi yang menjadi 

kelebihannya selain itu pula peran pemerintah disini sangat di butuhkan misalnya 

memberikan pinjaman kepada petani dengan bunga yang rendah, melakukan 

penyuluhan kepada petani agar dalam memanfaatkan hasil bumi di Kecamatan 

Labangka bisa seefektif mungkin agar sifatnya bisa berkelanjutan. Selain itu peran 

pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam bidang pemasaran agar hasil Pertanian 

di Kecamatan Labangka bisa dipasarkan ke seluruh nusantara bahkan di Dunia 

mengingat potensi Labangka memang bisa di Duniakan.



Pada kegiatan pemasaran petani Labangka tidak berhubungan dengan 

lembaga ekonomi seperti Koperasi Unit Desa (KUD), umumnya petani menjual 

jagung kepada Pedagang Pengumpul Desa (PPDs) yang berasal dari dalam desa 

itu sendiri dan desa lain yang datang sendiri dari desa ke desa. Adapun harga yang 

ditentukan adalah harga yang ditetapkan oleh pembeli atau pedagang itu sendiri 

dan dengan sistem pembayaran tunai dan tidak perlu petani mengeluarkan biaya 

pengangkutan karena pedagang yang datang langsung ke petani untuk malakukan 

pembelian jagung. 

Beberapa permasalahan yang masih sering dihadapi oleh petani adalah 

pertama, kurang stabilnya harga jagung sehingga kondisi ini sering merugikan 

petani. pemasaran produksi belum dapat menjual langsung kepada pedagang besar 

(eksportir), PUSKUD (pusat koperasi unit desa), atau pedagang lainnya di kota 

provinsi. Petani umumnya menjual hasil jagung hanya ke pedagang pengumpul 

atau ke pasar (pedagang penyalur kota atau pengecer di pasar umum). Dengan 

demikian, harga yang diterima petani relatif rendah dan fluktuatif. Keadaan ini 

kurang menguntungkan bagi petani, sebab tidak adanya jaminan harga yang layak 

berdasarkan data perkembangan harga. Permasalahan kedua, yaitu masalah 

permodalan untuk semua kebutuhan usahataninya, sehingga petani melakukan 

sistem ijon/rentenir kepada pedagang pengumpul desa, dimana  para petani 

Labangka di kasih kemudahan dalam permodalan dari semua kebutuhan 

usahataninya seperti; bibit, pupuk, obat-obatan serta biaya sewa lahan dan lain-

lain dengan perjanjian petani harus menjual hasil produksinya kepada pedagang 

pengumpul desa tersebut atas pemberian pinjaman modal untuk usahanya. Harga 

yang ditentukan adalah harga yang ditetapkan oleh pembeli atau pedagang itu 

sendiri dengan harga yang relatif rendah di karenakan terikat perjanjian tersebut. 

Permasalah ketiga, yaitu tidak diberikan pembeli atau pedagang luar masuk oleh 

para calo, sehingga penekanan yang diberlakukan tidak sesuai dengan harapan 

para petani khususnya petani jagung. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Analisis Pendapatan Usahatani dan Pemasaran Jagung Hibrida di 

Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa”.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Berapa pendapatan usahatani jagung hibrida di Kecamatan Labangka ?

2. Apakah pemasaran jagung hibrida di Kecamatan Labangka sudah efisien?

3. Apakah hambatan yang dihadapi petani jagung ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya pendapatan usahatani jagung hibrida di                                                           

Kecamatan Labangka.

2. Mengetahui efisiensi pemasaran jagung hibrida di Kecamatan 

Labangka.

3. Mengetahui hambatan petani dalam melakukan usahatani jagung.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna :

1. Bahan masukan bagi petani dalam meningkatkan produksi   jagung 

hibrida.

2. Bahan informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah 

yang sama.

3. Bahan masukan bagi pedagang dalam melakukan pemasaran 

produksinya. 



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori

2.1.1. Aspek Ekonomi Usahatani Jagung

Menurut Soekartawi (1995), ilmu usahatani diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara 

efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu 

tertentu. Dikatakan efektif bila petani jagung dapat mengalokasikan sumberdaya 

yang mereka miliki sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan 

sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) melebihi masukan (input).

Biaya produksi usahatani jagung merupakan jumlah semua biaya untuk 

menghasilkan jagung sampai panen. Biaya ini terdiri dari sewa lahan, pembelian 

bibit, penyediaan sarana produksi, perawatan, pemanenan, dan pajak lahan. Biaya 

sarana produksi meliputi pupuk, pestisida dan lain-lain. Pengeluaran total 

usahatani didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau 

dikeluarkan di dalam produksi, tetapi tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani, 

yang terdiri dari: 

1. Pengeluaran tetap, yaitu pengeluaran usahatani yang tidak tergantung pada 

besarnya produksi.

2. Pengeluaran tidak tetap, yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk tanaman 

atau ternak tertentu dan jumlahnya berubah kira-kira sebanding dengan 

besarnya produksi tanaman atau ternak tersebut (Soekartawi, 2011).

Menurut Suratiyah (2015) untuk menghitung biaya dan pendapatan dalam 

usahatani digunakan tiga macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan nominal, yaitu pendekatan nominal tanpa memperhitungkan nilai 

uang menurut waku, tetapi yang dipakai adalah harga yang berlaku, sehingga 

dapat langsung dihitung jumlah pengeluaran dan jumlah penerimaan dalam 

suatu periode proses produksi.

2. Pendekatan future value, yaitu mengestimasi semua pengeluaran dalam proses 

produksi yang akan dibawa pada saat panen atau saat akhir proses produksi.



3. Pendekatan present value, yaitu mengestimasi semua pengeluaran dan 

penerimaan dalam proses produksi baik pada saat awal atau saat dimulainya 

proses produksi.   

Biaya usahatani adalah seluruh pengeluaran yang terjadi dalam dalam 

usahatani dalam jangka waktu tertentu; jangka waktu ini orang umum tetapkan 

dua belas bulan. Biaya usaha ini dibandingkan dengan penerimaan selama jangka 

waktu tersebut memperoleh keuntungan ataukah menderita rugi. Biaya usaha 

lebih sedikit dibandingkan dengan penerimaan. Selisih itu dapat dicapai dengan 

selalu menekan biaya usaha dan/atau mempertinggi penerimaan (Adiwilaga, 

1975).

Menurut Pasaribu (2012), pendapatan adalah hasil selisih antara penjualan 

(sales) dengan total pengeluaran usahatani, sehingga dapat dijadikan keuntungan 

yang mudah sebagai input faktor pada musim tanam berikutnya dan pengeluaran 

konsumsi rumah tangga pertanian (RTP). 

Pendapatan (keuntungan) usahatani adalah selisih antara penerimaan dan 

semua biaya, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Soekartawi, 1995):

   I = TR – TC 

Dimana :     I = Pendapatan (Income)

TR = Total Penerimaan (Total Revenue)

TC = Total Biaya (Total Cost)



2.2.  Aspek Pemasaran 

Aspek pemasaran, yaitu kegiatan mendistribusikan hasil produksi ke 

tangan konsumen dengan harga yang layak. Untuk melakukan pemasaran 

diperlukan manajemen yang baik agar pengusaha mendapatkan keunungan yang 

diharapkan. Pemasaran adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

memasarkan produk, termasuk juga jalur pemasaran/tata niaga (Suryani dan 

Rahmadani, 2014).

Menurut Pasaribu (2012), aspek pemasaran adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan rencana penjualan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan 

oleh proyek dan peramalan-peramalan pemasaran dalam strategi marketing.

2.2.1. Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan perpindahan suatu barang atau jasa dari 

tangan produsen ke konsumen. Atau dapat dikatakan pula bahwa pemasaran 

adalah semua kegiatan usaha yang bertalian dengan arus penyerahan barang 

dan jasa dari produsen ke konsumen (Mursid, 2006).

Menurut (Kotler, 1997) dalam Sunyoto (2012). Pemasaran adalah 

kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan 

melalui proses pertukaran. Konsep yang paling mendasar yaitu kebutuhan 

manusia, dimana kebutuhan manusia (human need) adalah keadaan seperti 

perasaan kehilangan dalam diri seseorang. Kebutuhan manusia itu luas dan 

kompleks yang meliputi kebutuhan dasar, rasa aman, social, penghargaan dan 

aktualisasi diri.

Banyaknya pedagang perantara membuat mata rantai tata 

niaga/pemasaran menjadi semakin panjang. Akibatnya tingkat harga yang 

diterima petani relative sangat rendah dibanding dengan harga yang harus 

dibayar oleh konsumen. Untuk mengetahui hal ini, perlu adanya upaya 

memperpendek  jalur tata niaga, disamping upaya peningkatan efisiensi 

peranan lembaga tata niaga serta perbaikan sarana transportasi (Suryani dan 

Rahmadani, 2014).  

Pemasaran adalah proses sosial dimana individu dan kelompok 

mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan 



mempertukarkan produk dan nilai dengan individu atau dengan kelompok 

lainnya (Irawan dan Wijaya, 1996).

2.2.2.  Saluran Pemasaran

Seiring sejarah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ada pihak 

yang meminta dan ada yang menawarkan . Pemasaran menarik perhatian 

yang sangat besar baik dari perusahaan, lembaga maupun antar bangsa. 

Bergesernya sifat dari distribusi dan penjualan menjadi pemasaran dalam 

suatu kebulatan. Berbagai organisasi dalam melaksanakan pemasaran seperti 

lembaga-lembaga pemerintah, organisasi keagamaan dan lain-lain 

memandang pemasaran sebagai suatu cara baru untuk berhubungan dengan 

masyarakat umum. Umumnya Negara-negara berkembang mempelajari dan 

berusaha memperbaiki cara bersaing yang lebih baik dalam pemasaran 

Dunia, baik dilakukan dengan cara penelitian, promosi dalam usaha 

memasarkan dan mendistribusikan barang-barang produknya (Mursid, 2006).

Kegiatan pemasaran dalam menyampaikan barang niaga dari 

produsen akan membutuhkan biaya yang tinggi. Tingginya biaya pemasaran 

akan berpengaruh  terhadap harga eceran dan harga pada tingkat produsen. 

Setiap kegiatan fungsi-fungsi pemasaran membutuhkan biaya keseluruhan 

yang tidak sedikit jumlahnya. Biaya pemasaran suatu barang terdiri dari 

jumlah pengeluaran pedagang dan laba yang diterima masing-masing 

lembaga yang bersangkutan (Primyastanto, 2011).

Menurut Kothler (1993) dalam  primyastanto (2011), setiap perantara 

yang menjalankan pekerjaan tertentu untuk mengalihkan produk dan 

kepemilikannya agar lebih mendekati pembeli akhir disebut sebagai tingkat 

saluran. Saluran pemasaran dapat dikarakteristikkan  dengan jumlah dengan 

jumlah tingkat saluran. Bagan berikut menunjukkan beberapa saluran 

pemasaran barang-barang konsumsi dengan panjang yang berbeda-beda.

1. Produsen                                                                         konsumen

2. Produsen                   pengecer                                           konsumen

3. Produsen          pedagang pengepul               pengecer                 konsumen

Keterangan: 



1. Saluran tingkat nol disebut juga saluran pemasaran langsung yang terdiri 

dari sebuah produsen yang menjual secara langsung ke pelanggan akhir.

2. Saluran tingkat satu, terdiri dari satu perantara penjualan seperti pengcer 

(retailer).

3. Saluran tingkat dua, terdiri dari dua perantara penjualan. 

2.3. Efisiensi Pemasaran

Sudiyono (2002) dalam Shyarifudin (2015), pengukuran efisiensi 

pemasaran yang menggunakan perbandingan output pemasaran dengan biaya 

pemasaran pada umumnya dapat digunakan untuk memperbaiki efisiensi 

pemasaran dengan mengubah keduanya. Upaya perbaikan efisiensi

pemasaran dapat dilakukan dengan meningkatkan output pemasaran atau 

mengurangi biaya pemasaran.

Masalah pemasaran komoditi Pertanian pada dasarnya meliputi, 

bagaimana menerjemahkan permintaan konsumen akhir kepada produsen dan 

menginformasikan produk-produk yang diproduksikan oleh produsen kepada 

konsumen, bagaimana menyalurkan produk-produk Pertanian dan jasa-jasa 

pemasaran dan produsen kepada konsumen dengan biaya minimal dengan 

teknologi dan keadaan lingkungan yang ada. Suatu pemasaran dikatakan 

efisien apabila;

1. Output tetap konstan dicapai dengan input yang lebih sedikit.

2. Output meningkat sedangkan input yang digunakan tetap konstan.

3. Output dan input sama-sama mengalami kenaikan, tetapi laju kanaikan 

output lebih cepat dari pada laju input

4. Output dan input mengalami penurunan, tetapi laju penuruna output lebih 

lambat daripada laju penurunan input (Sudiyono, 2004).

Menurut A.M. Saefildin (1969) dalan Sudiyono (2004), dalam 

memperbaiki efisiensi penetapan harga ada tiga syarat pokok yang harus 

terpenuhi, yaitu;

1. Terjaminnya banyak alternatif pilihan bagi konsumen, artinya konsumen 

tidak berhadapan dengan pasar output yang bersaing tidak sempurna 

(imperfect competition).



2. Perbedaan harga ditingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen, 

harus cukup mencerminkan baiya pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran.

3. Adanya kebebasan bagi lembaga pemasaran untuk masuk dan keluar pasar 

, artinya apabila tercapai keuntungan ekonomi lembaga pemasaran yang 

baru boleh masuk dalam pasar sedangkan apabila tidak tercapai kentungan 

normal lembaga pemasaran boleh keluar dan pasar atau dengan kata lain 

tidak terdapat paksaan pula untuk menghentikan proses pemasaran. 

Menurut Mubyarto (1985) dalam Primyastanto (2011), untuk dapat 

mengetahui efisiensi dari suatu usaha dapat dilihat dengan melihat besarnya 

angka perbandingan antara pendapatan bersih (keuntungan) dan total biaya 

yang digunakan.

2.3.1. Margin Pemasaran

Menurut Sudiyono (2004), dalam teori harga diasumsikan bahwa penjual 

dan pembeli bertemu langsung, sehingga harga hanya ditentukan oleh 

kekuatan penawaran dan permintaan secara agregat. Dengan demikian 

disimpulkan tidak ada perbedaan antara harga di tingkat petani dengan harga 

di tingkat pengecer atau konsumen akhir.

Selanjutnya  untuk menganalisis pemasaran usahatani jagung dalam 

penelitian menggunakan tiga pendekatan pemasaran usahatani jagung dalam 

Rencana Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu saluran 

pemasaran, margin pemasaran dan efisiensi pemasaran. Untuk mengetahui 

saluran pemasaran dalam penelitian nantinya dilakukan analisis deskriptif. 

Setelah saluran pemasaran di ketahui kemudian dihiting margin pemasaran 

dengan rumus sebagai berikut:

              MP = Pr – Pf

Keterangan:

MP  = Margin Pemasaran (Rp)

Pr    = Harga di tingkat pengecer (Rp) 

Pf   = Harga di tingkat petani (Rp)



2.4. Aspek Budidaya Tanaman Jagung

Menurut Siswadi (2006), syarat tumbuh terdiri atas empat macam yaitu 

Iklim, Tanah, Persiapan lahan dan Pemanenan.

1. Iklim

Tanaman jagung dapat tumbuh di daerah pada ketinggian 0-1300 m diatas 

permukaan laut. Jagung dapat hidup baik di daerah yang beriklim panas dan 

sedang. Suhu yang baik 23C – 27C.

2. Tanah

Tanaman jagung dapat tumbuh baik hampir di semua macam tanah. 

Tetapi, tumbuh lebih baik pada tanah yang gembur dan kaya humus. Untuk 

tanah berat, perlu dibuat drainase yang cukup dekat dengan tanaman karena 

tanaman jagung tidak tahan dengan genangan air.

Kesamaan tanah (pH tanah) antara 5,5-7,0. Tanah miring, dengan tingkat 

kemiringan tidak lebih dari 8% masih dapat di tanami jagung dengan arah 

barisan melintang searah kemiringan tanah untuk mencegah erosi tanah apabila 

hujan.

3. Persiapan Lahan

Saat mengerjakan tanah, keadaan tanah cukup lembab, sehingga mudah 

dikerjakan dan tidak lengket. Pada tanah ringan, tidak perlu pengerjaan yang 

terlalu sering, sedangkan pada tanah berat dengan kelebihan air perlu dibuatkan 

drainase.

Pada umumnya tanah dibajak 15 – 20cm diikuti dengan penggauran tanah 

sampai rata. Sebelum digaru, lahan dipupuk dengan pupuk kandang dosis 20 

ton/ha.

4. Penanaman

Waktu tanam yang baik adalah;

1. Permulaan musim hujan, bila ditanam di tegalan.

2. Pada musim labuhan, musim marengan, dan musim kemarau, bila ditanam 

di sawah.

Jarak tanam diusahakan teratur agar ruang tumbuh tanaman seragam dan 

pemeliharaan tanaman mudah. Populasi optimum dari beberapa varietas kurang 



lebih 50.000 tanaman per hektar. Populasi 50.000 tanaman jagung dapat 

ditanam dengan menggunakan jarak tanam 100 x 200 cm dengan satu tanaman 

per lubang atau 75 x 25 cm dengan satu tanaman per lubang.

2.5. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang terkait dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan penelitian lainnya. Hasil-hasil penelitian terdahulu 

tentu sangat relevan sebagai referensi ataupun pembanding, karena terdapat 

beberapa kesamaan prinsip, walaupun dalam beberapa hal terdapat perbedaan. 

Penggunaan hasil-hasil penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas dalam kerangka dan kajian rencana penelitian ini.

Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bunyamin yang 

berjudul, “Analisis Ekonomi Usahatani Jagung Hibrida di Kecamatan Mangelewa 

Kabupaten Dompu”, menunjukkan bahwa rata-rata hasil produksi jagung hibrida 

sebesar 4.450 kilogram tongkol kering dengan pendapatan sebesar Rp 6.034.736 

per luas lahan garapan (1 ha). Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani 

jagung hibrida tersebut efisien atau layak diusahakan karena memiliki nilai R/C 

ratio sebesar 2,7 artinya jika pengeluaran sebesar Rp 1, petani jagung hibrida akan 

memperoleh penerimaan sebesar Rp 2,7 atau pendapatan sebesar Rp 1,7.

( Bunyamin, 2009).

Wajedi (2008), dalam penelitiannya tentang keuntungan usahatani jagung 

di Kecamatan Gerung Lombok Barat Tahun 2008 diperoleh sebesar 

Rp.64.331,58/are tanpa panen dan Rp.65.765,97/are dengan panen. Sedangkan 

saluran pemasaran jagung di Kecamatan Gerung Lombok Barat pada Tahun 2008 

menempuh dua saluran pemasaran yaitu ; 1) SP I (Produsen – PPD – PPc -  

Konsumen Akhir ) dan 2) SP II (Produsen – PPc – Konsumen Akhir). Jika dilihat 

dari indicator share petani kedua saluran pemasaran efisien, namun saluran 

pemasaran II lebih efisien dibandingkan dengan saluran pemasaran I, share petani 

diperoleh sebesar 72,30% untuk saluran pemasarn I dan 87,50% untuk saluran 

pemasaran II. Jika dilihat dari indikator margin pemasaran, kedua saluran 

pemasaran efisien, namun saluran pemasaran II lebih efisien dibangdingkan 

dengan saluran pemasaran I, margin pemasaran diperoleh sebesar Rp.177,30/kg 



untuk saluran pemasaran I. 80/kg untuk saluran pemasaran II. Dan jika dilihat dari 

indikator volume penjualan kedua saluran pemasaran efisien, namun saluran 

pemasaran I lebih efisien dibandingkan dengan saluran pemasaran II, volume 

penjualan diperoleh sebesar 151.125 kg/MT untuk saluran pemasaran I dan 

49.125 kg/MT untuk saluran pemasaran II.

Shyarifudin (2015), dalam penelitiannya Efisiensi pemasaran kacang 

panjang di Kecamatan Lingsar pada Tahun 2014 yang paling efisien adalah pada 

saluran II dengan marginnya sebesar Rp. 894 jika dibandingkan dengan saluran I 

sebesar Rp. 1.296. Namun  jika dilihat dari segi share harga secara keseluruhan 

saluran pemasaran menunjukkan sudah efisien karena share harganya sudah 

�•60%, yaitu pada saluran I sebesar 72% dan saluran II sebesar 079%. 

2.6. Kerangka Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan usahatani, selalu dihadapkan pada suatu tindakan untuk 

mengambil keputusan  apakah melakukan usahatani jagung hibrida atau tidak 

dengan mempertimbangkan efisien atau tidaknya usaha tersebut. Petani mengelola 

usaha pada prinsipnya bertujuan untuk memperoleh hasil usaha tersebut selama 

proses produksi berlangsung diperlukan input atau biaya, dimana biaya tersebut 

akan mempengaruhi pendapatan bersih yang diperoleh petani.

Salah satu tujuan dari usahatani jagung hibrida adalah untuk memenuhi 

kebutuhan bagi masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan petani. Untuk 

menganalisa ekonomi usahatani jagung hibrida, perlu dihitung biaya produksi  

pendapatan dan efisiensi usahanya dilihat dari aspek ekonomi dan finansial.

Petani di dalam mengelola usahataninya dihadapkan pada berbagai macam 

kendala, baik itu kendala teknis maupun non teknis, kendala teknis yaitu kendala 

yang dihadapi petani dalam melakukan usahatani mulai dari penyiapan lahan 

sampai penanganan pasca panen. Sedangkan kendala non teknis dapat berupa 

kondisi ekonomi petani seperti modal yang kecil. Hal ini tentu saja menyebabkan 

produksi yang diperoleh rendah dan ini akan mengakibatkan rendahnya 

pendapatan petani. 



Berdasarkan uraian tersebut maka secara sederhana kerangka operasional 

(Pendekatan masalah) dalam penelitian ini dapat disajikan pada Gambar 2.1. 

berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pendekatan Masalah

2.7. Definisi Operasional

1. Usahatani jagung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usahatani 

jagung yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Labangka Kabupaten 

Sumbawa.

2. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam sekali musim 

tanam yang meliputi biaya tetap (fixed cost) contohnya pajak tanah dan 

penyusutan alat sedangkan biaya tidak tetap (variale cost) contohnya

benih,  pupuk dan tenaga kerja.

Usahatani Jagung 
Hibrida

Efisiensi Pemasaran

�¾ Margin
�¾ Share Petani
�¾ DK

Saluran PemasaranPenerimaan (R)

Pendapatan (I)

Produksi (y)Harga Produksi  Biaya Produksi (x)

Kendala



3. Keuntungan adalah pendapatan bersih dari usahatani yang diterima petani 

dalam satu musim tanam.

4. Saluran pemasaran yaitu lembaga yang secara langsung terlibat dalam 

rantai pemasaran jangung dari petani (produsen) sampai konsumen akhir 

dengan melibatkan lembaga yang bersangkutan.

5. Efisiensi pemasaran adalah kemampuan dari konsumen serta lembaga 

pemasaran dalam menyampaikan hasil produksi dengan harga yang wajar 

tanpa merugikan beragai pihak yang terlibat dalam pemasaran jagung.

6. Harga produksi adalah harga per satuan jagung yang berlaku yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram.

7. Share petani adalah besarnya harga yang dietrima oleh petani jangung 

terhadap harga yang dibayar konsumen kepada setiap saluran pemasaran, 

dinyatakan dalam persentase (%).

8. Produksi adalah banyaknya komoditas jagung yang dihasilkan pada satu 

musim panen, dinyatakan dalam kilogram (kg).

9. Hambatan adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh petani dalam 

usahatani dan lembaga pemasaran dalam memasarkan jagung. 



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode dan Teknik Penelitian

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif yaitu suatu metode yang memusatkan diri  pada pemecahan masalah 

actual yang ada dimasa sekarang. Pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui 

tahap kegiatan yang meliputi pengumpulkan data, menyusun, menganalisa, 

menginterpretasikan dan akhirnya menarik kesimpulan (Sugiyono, 2011).

3.2. Unit Analisis

Unit Analisis pada Penelitian ini adalah usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016.

3.3. Teknik Penentuan Sampel

3.2.1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa 

pada tahun 2016. Kecamatan Labangka terdiri dari lima desa, yaitu Desa 

Labangka, Desa Jaya Makmur, Desa Sekokat, Desa Suka Mulia dan Desa 

Suka Damai. Dari lima desa tersebut ditentukan dua desa dengan cara 

“Purposive Sampling”, yaitu Desa Labangka dan Desa Jaya Makmur atas 

pertimbangan bahwa kedua desa tersebut memiliki produksi jagung terbesar 

di Kecamatan Labangka.

3.2.2. Penentuan Responden 

Responden dalam penelitian ini terdiri dari petani Jagung Hibrida 

dan pedagang Jagung Hibrida. Penentuan Jumlah responden petani 

ditentukan dengan menggunakan  metode “Quota sampling”, yaitu ditetapkan 

sebanyak 60 orang petani, kemudian responden ditentukan secara 

“Proportional Random Sampling” dengan rincian jumlah responden pada 

masing-masing desa sebagai berikut: 

1. Desa Labangka:  
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Responden pedagang adalah lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam pemasaran jagung dari petani/produsen ke konsumen akhir. Penetapan 

responden pedagang dilakukan dengan metode “Snowball Sampling” yaitu 

dengan cara menelusuri rantai pemasaran jagung yang terlibat dalam saluran 

pemasaran jagung mulai dari tingkat petani (responden) sampai ke konsumen 

akhir.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh 

berupa angka, sedangkan data kualitatif adalah data bukan dalam bentuk 

angka.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung  dari petani 

dan pedagang jagung melalui wawancara yang berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Data primer yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain; identitas responden, 

karakteristik responden, luas dan status penguasaan lahan serta jenis irigasi 

yang digunakan, jumlah biaya dan tenaga kerja yang digunakan dalam 

usahatani jagung, sumber modal yang digunakan dan lain-lain. 

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas atau instansi, baik 

lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Data sekunder dapat berupa; perkembangan luas tanam, 

produksi, produktivitas, perkembangan harga jual dan perkembangan

lembaga pemasaran.



3.4. Variabel dan Cara Pengukuran

Untuk memudahkan dan menjelaskan komunikasi dalam penelitian ini 

perlu adanya jenis variabel dan cara pengukurannya. Adapun variabel-variabel 

yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Luas lahan adalah luas lahan garapan petani untuk usahatani jagung yang   

dinyatakan dalam hektar (ha).

2. Produksi adalah banyaknya produksi jagung yang dihasilkan pada satu musim 

panen, dinyatakan dalam kilogram (kg).

3. Penerimaan adalah pendapatan kotor atau nilai produksi yang merupakan 

perkalian antara total produksi dengan harga produksi dinyatakan dalam rupiah 

(Rp).

4. Biaya produksi, diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1) biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang tetap dikeluarkan dan tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Meliputi  pajak 

tanah, sewa tanah dan penyusutan alat Pertanian dinyatakan dalam rupiah 

(Rp).

2) biaya tidak tetap  (variable cost) adalah  biaya yang besar kecilnya 

dipengaruhi produksi yang diperoleh seperti biaya untuk sarana produksi. 

Meliputi pupuk, bibit, benih, pestisida dan tenaga kerja dinyatakan dalam 

rupiah (Rp).

5. Pendapatan usahatani adalah pendapatan yang diperoleh petani dari seluruh 

penerimaan dikurangi dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh petani 

dinyatakan dalam rupiah (Rp)

6. Volume penjualan adalah jumlah jagung yang dijual oleh produsen dan 

lembaga pemasaran lainnya dinyatakan dalam satuan kilogram (kg)

7. Harga jual adalah harga yang diterima petani dan pedagang dinyatakan dalam 

rupiah per kilogram (Rp/kg).

8. Volume pembelian adalah jumlah jagung yang dibeli oleh pedagang (lembaga 

pemasaran) dinyatakan dalam kilogram (kg).

9. Harga beli adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli (pedagang) dinyatakan 

dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).



10. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses 

pemasaran jagung petani/produsen ke konsumen akhir dinyatakan dalam 

satuan rupiah (Rp).

11. Hambatan-hambatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghambat 

kegiatan usahatani jagung hibrida oleh petani dan pemasaran yang dihadapi 

oleh pedagang pengumpul. 

3.5. Analisis Data

3.5.1. Pendapatan  Usahatani

Untuk mengetahui pendapatan  usahatani jagung dalam penelitian 

ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus  sebagai berikut (Soekartawi, 

1995):

   I = TR – TC 

Dimana :     I = Income (Pendapatan Bersih)

TR = Total Revenue (Total Penerimaan)

TC = Total Cost (Total Biaya)

3.5.2. Efisiensi Pemasaran

Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran 

yaitu share petani dan Margin Pemasaran dengan menggunakan formula 

sebagai berikut (Sudiyono, 2004):

1. Share

���„ L
�|�Œ
�|�˜

�ž
Ú
Ù
Ù�¨

Dimana : X = Share Petani/Produsen

Pf = Harga ditingkat petani produsen

Pr = Harga jual pengecer atau harga beli konsumen 

akhir

Kriteria keputusan :

a. Jika x �•�����������P�D�N�D���S�H�P�D�V�D�U�D�Q���M�D�J�X�Q�J���G�L�N�D�W�D�N�D�Q���H�I�L�V�L�H�Q

b. Jika x < 60% maka pemasaran jagung dikatakan belum efisien



2. Margin Pemasaran

Untuk mengetahui margin pemasaran jagung digunakan rumus 

sebagai berikut :

MP = Pr – Pf

Dimana :

MP = Margin Pemasaran

Pr = Harga ditingkat konsumen

Pf = Harga ditingkat produsen

Kriteria keputusan:

Nilai margin pemasaran yang semakin kecil, maka pemasaran 

jagung dikatakan semakin efisien.

3. Distribusi Keuntungan 

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

pemasaran adalah dengan mengukur dan membandingkan distribusi 

keuntungan dengan formula sebagai berikut : 
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Dimana :   DK = Distribusi Keuntungan 

�Œ�� = Keuntungan

c = Biaya

Kriteria keputusan:

Pemasaran dikatakan adil atau merata apabila nilai DK antara 

0,5 sampai 1, jika DK lebih kecil dari 0,5 maka pemasaran jagung 

dikatakan tidak adil atau tidak efisien.



3.5.3. Hambatan-hambatan

Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh petani jagung hibrida 

dan pedagang pengumpul desa dalam melakukan pemasaran jagung hibrida 

dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan petani dan pedagang 

pengumpul dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dianalisa 

secara deskriptif. 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1. Keadaan Geografi

Kecamatan Labangka merupakan salah satu dari dua puluh dua 

kecamatan dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa yang terbagi 

menjadi 5 desa. Kecamatan Labangka terletak di bagian timur wilayah 

Kabupaten Sumbawa yang berbatasan dengan beberapa kecamatan lain, 

diantaranya:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Plampang

2) Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ropang

4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Plampang

Luas wilayah Kecamatan Labangka adalah 243,08 km2 dan jumlah 

penduduk 9.540 jiwa dengan kepadatan penduduknya 39,25 jiwa/km2. 

Kecamatan Labangka terbagi menjadi 5 desa berstatus definitif. Dari desa- desa 

tersebut, Desa Jaya Makmur dan Desa Labangka memiliki luas paling besar 

sekitar 28 % dari seluruh luas Kecamatan Labangka, sehingga Desa Jaya Makmur

dan Desa Labangka sebagai daerah penelitian. 

4.1.2. Keadaan Topografi

Topografi Kecamatan Labangka secara umum, permukaan tanah tidak 

rata atau cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 

1.730 meter diatas permukaan air laut, dimana sebagian besar di antaranya yaitu 

seluas 355.108 ha (41,81%) berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. 

Sementara itu ketinggian kecamatannya berkisar antara 10 sampai 650 meter 

diatas permukaan air laut.

4.1.3. Keadaan Iklim dan Curah Hujan

Dareah Kecamatan Labangka merupakan daerah yang beriklim tropis 

yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2016 

temperatur maksimum mencapai 35,6 0C yang terjadi pada bulan Nopember dan 

temperatur minimum 20,2 0C yang terjadi pada bulan Agustus. Rata-rata

kelembaban udara selama tahun 2016 mencapai 87% pada bulan Desember dan 



mencapai 72% pada bulan Agustus serta jumlah curah hujan sebanyak 94 hari, 

dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan februari sebanyak 24 hari.

4.1.4. Keadaan Penduduk 

Penduduk merupakan salah satu modal dasar bagi pelaksanaan 

pembangunan khususnya pada sektor pertanian. Selain sebagai modal, penduduk 

juga menjadi beban berat dalam pembangunan. Untuk itu perencanaan 

kependudukan harus benar-benar baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 

Dengan mengetahui keberadaan penduduk memungkinkan perencanaan 

pembangunan akan lebih tepat dan terarah. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk 

Kecamatan Labangka selalu mengalami peningkatan. Hingga tahun 2016 jumlah 

penduduk sebanyak 1.776 jiwa yang terdiri dari 881 jiwa penduduk laki-laki dan 

895  penduduk perempuan  dengan kepadatan penduduk 40 jiwa. Sebagian besar 

penduduk masih mengandalkan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-harinya, terutama tanaman pangan, ada juga yang menekuni

bidang perdagangan, angkutan, dan lainnya.

4.2. Gambaran Umum Usahatani Jagung

Usahatani jagung di daerah penelitian dilakukan pada lahan kering, 

penanaman pada lahan tersebut dilakukan satu kali dalam setahun dengan cara 

penanaman yaitu mengunakan metode  tugal. Waktu yang paling baik menanam 

jagung adalah bulan Agustus sampai dengan bulan November yaitu pada musim 

kemarau, adapun jenis jagung yang ditanam pada lokasi penelitian adalah jagung 

dengan sifat varietas unggul yang cocok ditanam pada musim kemarau seperti 

DK, NK, BISI dan lain-lain. 

Sedangkan proses penanaman jagung dilakukan dengan sistem jorat 

(Bajak) menggunakan tenaga hewan cara membentangkan jorat bajakan sudah 

diatur jarak tanamnya sehingga memudahkan bagi petani untuk menanam benih 

jagung tersebut. Untuk jarak tanamnya sendiri yaitu 30 cm dan 70 cm setelah 

melakukan penanaman selanjutnya akan melakukan pemupukan rata–rata petani 

melakukan pemupukan dua kali, pemupukan pertama saat jagung berusia 15 hari 

dan pemupukan kedua dilakukan setelah jagung berusia 40 hari. Setelah jagung 

mati atau mengering, jagung tersebut akan dipisahkan dari kulitnya sehingga yang 



tersisa hanya tongkol dan batangnya dan dibiarkan selama satu mingguu terkena 

matahari agar jagung tersebut keringnya bagus dan kadar air dari jagung dapat 

berkurang, setelah itu barulah jagung dipetik dan ditaruh dipenampung/balai yang 

atapnya dari terpal. kemudian jagung digiling dan pipil dipisahkan dari 

tongkolnya setelah melakukan pemipilan barulah jagung dijual ke pedagang.

4.3. Karakteristik Petani Responden

Karakteristik responden merupakan bagian yang terpenting dari suatu 

penelitian untuk mengetahui keadaan responden. Rincian karakteristik responden 

disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Karakteristik Petani Responden dan Lembaga Pemasaran (Umur, 
Pengalaman Berusahatani, Tingkat Pendidikan, Tanggungan 
Keluarga, Luas Lahan Garapan) di Kecamatan Labangka Kabupaten 
Sumbawa, Tahun 2016.

No Uraian Petani Lembaga Pemasaran
1 Jumlah Responden 60 12
2 Umur Responden (Th)

Rata-rata
Kisaran

44
25 – 60 

44
35 – 50 

3 Tingkat Pendidikan
TTSD
TSD
TSMP
TTSMA
Perguruan Tinggi

15 
13 
14 
17 
1

–
1
2 
7
2

4 Tanggungan Keluarga (Org)
Rata-rata
Kisaran

4
1 – 5 

3
2 – 5 

5 Pengalaman Berusaha (Th)
Rata-rata
Kisaran

17 
3 – 34

7
5 – 20

6 Luas Lahan Garapan (Ha)
Rata-rata
Kisaran

2
0,75 – 4

–
–

Sumber Data : Data Primer diolah

4.3.1. Umur Responden

Umur seseorang merupakan faktor yang cukup menentukan dalam 

keberhasilan menjalankan suatu usaha karena umur seseorang akan 

mempengaruhi sikap, keterampilan, cara berfikir dan kemampuan fisik dalam 

bekerja serta keinginan menerapkan ide-ide baru. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

umur rata-rata responden petani adalah 44 tahun dengan kisaran 25 – 60 tahun, 



sedangkan umur rata-rata lembaga pemasaran 44 tahun dengan kisaran 35 – 50 

tahun. Dengan demikian semua petani dan lembaga pemasaran dalam umur 

produktif, artinya fisik maupun mental mempunyai kemampuan melakukan 

usahatani dan memasarkan produksi jagung. Dan yang menyatakan bahwa kisaran 

umur antara 15 – 64 tahun merupakan kisaran umur produktif, sehingga secara 

fisik maupun mental petani memiliki kemampuan untuk berusaha dalam 

menghasilkan barang dan jasa.

4.3.2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam cara berfikir dan 

ketersediaan untuk menerima inovasi, seseorang yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi cenderung lebih rasional dalam berfikir dan bertindak 

serta cepat untuk menerima dan menerapkan teknologi untuk mencapai produksi 

maupun untuk meningkatkan pendapatan.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden petani dan 

pedagang sebagian besar TSMP dan TSMA, artinya petani dapat membaca dan 

mempunyai kemampuan untuk menghitung rugi laba secara sederhana untuk di 

aplikasikan dalam pengolahan usahanya begitupula dengan pedagang pengepul. 

Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan petani responden dan lembaga 

pemasaran cukup baik.

4.3.3. Jumlah Tanggungan 

Jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi biaya yang 

dikeluarkan. Semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin banyak biaya 

yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan keluarga tersebut. Selain itu juga jumlah 

tanggungan keluarga menunjukkan besarnya potensi ketersediaan tenaga kerja 

dalam keluarga dan nantinya dapat digunakan untuk kegiatan usahataninya. 

Jumlah tanggungan rata-rata 4 orang dengan kisaran 1 – 5 orang, sedangkan untuk 

lembaga pemasaran rata-rata jumlah tanggungan keluarga 3,4  orang dengan 

kisaran 2 – 5 orang. Makin besar jumlah anggota keluarga usia produktif (15-60) 

tahun maka semakin banyak tenaga kerja yang tersedia dan sebaliknya.



4.3.4. Pengalaman Berusahatani

Lamanya pengalaman berusahatani mempengaruhi pengambilan 

keputusan dalam berusahatani. Dengan pengalaman yang diperoleh petani, dapat 

belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengolahan 

usahataninya yang menyebabkan tingkat produksi menjadi rendah bahkan gagal 

panen, sehingga kedepannya petani dapat memberikan solusi atas 

permasalahannya yang dihadapi. Untuk jelasnya pengalaman berusaha responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata pengalaman 

berusahatani jagung 17 tahun, sedangkan untuk lembaga pemasaran pengalaman 

berdagang rata-rata 7 tahun. Dengan melihat pengalaman petani responden dan 

lembaga pemasaran jagung cukup berpengalaman.

4.3.5. Luas Lahan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan yang 

diusahakan oleh petani responden untuk usahatani jagung 1,98 ha dengan kisaran 

0,75 sampai dengan 4 hektar. Luas lahan berhubungan dengan biaya produksi 

yang harus dikeluarkan. Petani responden yang memiliki lahan yang luas, harus 

mengeluarkan biaya produksi lebih banyak dibandingkan dengan petani berlahan 

sempit.

Status lahan yang digunakan petani responden dalam usahatani jagung 

adalah lahan milik sendiri. Ini membuktikan bahwa petani di daerah penelitian 

memiliki modal awal untuk berusahatani jagung dan dengan status lahan milik 

sendiri petani responden dapat mengambil keputusan dengan bebas sesuai 

keinginannya.

4.4. Produksi dan Pendapatan Usahatani Jagung

Produksi merupakan besarnya hasil produksi jagung yang diperoleh 

petani selama satu musim atau sekali proses produksi, sedangkan besarnya nilai 

produksi petani tergantung dari jumlah produksi serta harga jual masing-masing 

komoditas tersebut. Tidak hanya itu, nilai produksi usahatani sangat ditentukan 

oleh harga yang berlaku saat itu, sebesar apapun produksi kalau tidak didukung 

dengan harga yang tinggi maka nilai produksi akan sedikit yang mengakibatkan 

pendapatan petani sedikit pula bahkan bisa rugi.



Produksi dalam hasil penelitian yang dimaksud adalah produksi jagung. 

Nilai produksi merupakan  hasil kali antara jumlah produksi dengan harga,. 

sedangkan besarnya nilai produksi tergantung dari jumlah produksi serta harga 

jual komoditas tersebut. Sedangkan Keuntungan usahatani jagung diperoleh 

dengan menghitung total penerimaan dikurangi biaya produksi yang dikeluarkan 

oleh petani selama proses produksi. Besar kecilnya pendapatan juga dipengaruhi 

oleh faktor harga saprodi dan harga produksi.

Adapun cara menghitung hasil produksi jagung di daerah penelitian 

dilakukan dengan menimbang seluruh jagung dalam satu hektar tanah yang sudah 

dipanen dengan menggunakan dacing (alat timbang) dalam satuan kilogram dan 

jagung ditimbang dalam bentuk biji. Setelah jagung dimasukan dalam karung-

karung yang sudah disediakan, lalu dilakukan penimbangan satu demi satu, 

sehingga didapatkan berat seluruh jagung yang berbeda-beda dari masing karung 

tersebut. 

Rincian mengenai produksi, harga produksi, total biaya produksi, nilai 

produksi dan pendapatan usahatani jagung disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Rata-rata Produksi, Total Biaya Produksi, Harga Produksi, Nilai 
Produksi, Penerimaan dan Pendapatan Usahatani Jagung Hibrida per 
LLG dan per hektar di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, 
Tahun 2016.

NNo Uraian Per/LLG Per/Ha

1
2
3
4
5
6

Produksi (Kg)
Harga Produksi (Rp/Kg)
Nilai Produksi (Rp)
Total Biaya Produksi (Rp) 
Pendapatan (Rp)
R/C Ratio

15.361
2.100

32.259.500
13.083.206
21.650.251

2,47

7.761
2.100

16.299.536
6.610.462

10.939.074
2,47

Sumber: Data Primer diolah

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata produksi jagung yaitu sebesar 

15.361Kg/LLG atau sebesar 7.761Kg/Ha, sehingga nilai produksi yang diterima 

petani dari usahatani jagung adalah sebesar Rp 32.259.500/LLG atau sebesar Rp. 

16.299.536/Ha, sedangkan rata-rata pendapatan petani dari usahatani jagung 

setelah dikurangi biaya produksi adalah sebesar Rp. 19.176.293/LLG atau sebesar 



Rp. 9.689.074/Ha. Perolehan pendapatan bersih ini menunjukkan bahwa terdapat 

nilai positif dari nilai penjualan hasil panen dengan biaya yang dikeluarkan oleh 

petani jagung hibrida dalam melakukan usahataninya. Sedangkan hasil R/C ratio 

menunjukkan bahwa sebesar Rp. 2,47 yang artinya jika pengeluaran sebesar Rp. 

1,00 dalam usahataninya, maka petani jagung hibrida memperoleh penerimaan 

sebesar Rp. 2,47, angka tersebut menunjukkan bahwa usahatani jagung hibrida di 

Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa layak diusahakankan.

4.4.1. Biaya Produksi 

Upaya yang dilakukan dalam setiap pengembangan usahatani sangat 

tergantung dari tersedianya sumber daya yang merupakan faktor produksi, pada 

umumnya sumberdaya tersebut jumlahnya terbatas. Tipe dan kualitas sumber daya 

yang tersedia merupakan batasan usahatani tentang apa yang dapat diusahakan.

Biaya produksi merupakan penjumlahan dari semua biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh para petani selama proses produksi pada usahatani. Biaya yang 

diperhitungkan adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan dalam kegiatan 

usahatani.

Dalam setiap proses produksi biaya (modal) sangat memegang peranan 

penting, terutama dalam hal mengambil keputusan jenis usahatani yang akan 

dikerjakan, besarnya biaya yang akan menentukan harga produk yang akan 

dihasilkan. Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi pertanian  

berbeda-beda tergantung dari jenis cabang usahataninya. Jenis biaya produksi 

yang dikeluarkan dalam usahatani jagung dapat dibedakan menjadi dua bagian 

yaitu biaya variable dan biaya tetap.

1. Biaya Sarana Produksi

Biaya sarana produksi yang dikeluarkan oleh petani jagung terdiri 

atas pembelian benih pupuk dan herbisida. Tingkat pengunaan sarana produksi 

dan besarnya biaya yang dikeluarkan pada ushatani jagung di Kabupaten 

Sumbawa disajikan pada tabel 4.4.



Tabel 4.4. Rata-rata Biaya Sarana Produksi Per LLG dan per Hektar Pada 
Usahatani  Jagung Hibrida di Kecamatan Labangka  Kabupaten 
Sumbawa, Tahun 2016.

No Sarana Produksi Unit Rp/LLG Unit Rp/Ha

1 Benih (Kg) 44,75 3.309.583 22,37 1.672.210

2 Pupuk
a. Urea (Kg)
b. NPK (Kg)

260
260

520.000
624.000

150
150

262.736
315.284

3 a. Herbisida
�x Speed-up (Ltr) 
�x Lindomin (Ltr)
�x Round up (Ltr)

b. Pestisida
�x Gramoxone (Ltr)

c. Fungisida
�x Crsher (ml)
�x Gaucho (ml)

3,47
0,61
1,88

2,18

0,97
0,85

225.333
22.508
84.750

109.166

67.666
21.250

1,73
0,30
0,59

1,09

0,48
0,42

113.852
11.372
42.821

55.157

34.189
10.736

Jumlah 4.986.256 2.506.985

    Sumber: Data Primer diolah

Tabel 4.4. menunjukan bahwa biaya sarana produksi yang harus 

dikeluarkan pada usahatani jagung  adalah sebesar Rp. 4.986.256 per luas lahan 

garapan atau sebesar Rp. 2.506.985 per hektar. 

Sarana produksi merupakan biaya terbesar kedua setelah biaya tenaga 

kerja, kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembelian obat-obatan, 

karena petani menganggap bahwa sebagian besar lahan mereka subur dan tidak 

terkena penyakit.

2. Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja dalam hal ini seperti kegiatan pembersihan lahan 

(rintis), penyemprotan, penanaman, pemupukan, dan pemanenan. Keperluan 

akan tenaga kerja tergantung dari faktor jenis kegiatan yang dikerjakan makin 

banyak kegiatan yang dilakukan maka makin banyak tenaga kerja yang 

dibutukan, karena tenaga kerjalah yang akan melakukan berbagai kegiatan 

tersebut.

Besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan petani dalam usahatani 

jagung di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 4.5.



Tabel 4.5. Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Pemipilan Pada Usahatani Jagung 
Hibrida di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016. 

No Uraian Unit (Rp/LLG) (Rp/Ha)

1
2

TK Dalam Keluarga
TK Luar Keluarga

10,81 Hko
54,60 Hko

759.345
3.287.916

383.669
1.661.263

Jumlah 4.047.261 2.044.932

Sumber: Data Primer diolah 

Tabel 4.5 menunjukan bahwa biaya tenaga kerja yang dikeluarkan pada 

usahatani jagung Rp. 4.047.261/LLG atau Rp. 2.044.932/Ha. Biaya tenaga 

kerja dalam keluarga Rp.759.345/LLG atau Rp. 383.669/Ha, sedangkan biaya 

tenaga kerja luar keluarga yang dikeluarkan, yaitu sebesar Rp. 3.287.916/LLG 

atau Rp.1.661.263/Ha.

3. Biaya Variabel (Biaya pemipilan)

Biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan tergantung dar besar 

kecilnya produksi. Biaya yang dimaksud disini adalah biaya pemipilan.

Tabel 4.6. Biaya pemipilan jagung di Kecamatan Labangka Kabupaten 
Sumbawa pada tahun 2016. 

Uraian Rp/Ku Rp/LLG Rp/Ha

Biaya Pemipilan 8.000 1.228.933 620.934

Sumber: Data Primer diolah

Tabel 4.6 menunjukkan Biaya pemipilan yang dikeluarkan pada 

usahatani jagung hibrida, yaitu sebesar Rp. 1.228.934/LLG atau Rp. 

620.934/Ha. Pemipilan dilakukan setelah jagung dipetik dan dikeringkan 

selama 2 sampai 3 hari di lahan petani biaya pemipilan yaitu sebesar Rp. 

8.000/Kwintal.

4.4.2.  Biaya Tetap

Biaya tetap yang dikeluarkan petani dalam usahatani jagung terdiri dari 

biaya penyusutan alat seperti: cangkul, sabit, parang, bajak, hansprayer dan

pajak tanah. Besarnya biaya tetap (biaya penyusutan alat dan pajak tanah) 

dalam usahatani jagung di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa 

disajikan pada 4.7.



Tabel 4.7. Biaya Tetap Pada Usahatatani Jagung Hibrida di Kecamatan 
Labangka   Kabupaten Sumbawa Tahun 2016.

No Uraian Rp/LLG Rp/Ha

1 Penyusutan Alat: 
a. Cangkul 
b. Sabit 
c. Parang 
d. Suprayer 
e. Bajak 
f. Tarpal 

19.411
31.725
15.108
44.250
37.083

193.375

9.803
16.022
7.630

22.348
18.728
97664

2 Pajak Tanah (Rp) 7.841 3.962

3 Sewa Lahan 2.473.958 1.255.816
Jumlah 2.822.752 1.411.375

Sumber: Data Primer diolah

Tabel 4.7 menunjukan bahwa rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan pada 

usahatani jagung, yaitu sebesar Rp. 2.822.752/LLG atau Rp. 1.411.375/Ha. 

Besarnya biaya penyusutan alat pada usahatani jagung disebabkan karena 

adanya perbedaan jumlah kepemilikan alat-alat pertanian . Semakin banyak 

alat-alat yang digunakan maka nilai penyusutan akan makin besar pula. Selain 

itu nilai penyusutan alat dipengaruhi pula oleh nilai beli, umur pakai dan nilai 

sisa dari alat tersebut. Sementara itu, besarnya biaya pajak tanah ditentukan 

oleh luas lahan yang dimiliki oleh petani karena makin luas lahan yang dimiliki 

petani maka mkin besar pula pajak yang akan di bayar petani.

4.5. Pemasaran Produk Jagung

4.5.1. Saluran Pemasaran

Dalam saluran pemasaran pada usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Labangka Kabupaten Sumbawa, petani melibatkan beberapa lembaga pemasaran 

dalam menyalurkan produksi jagung hibrida. Berdasarkan hasil penelitian saluran 

jagung hibrida terdiri dari pedagang pengepul desa (PPDs), pedagang pengepul 

kabupaten (PPKB) dan pedagang antar pulau (PAP). Saluran pemasaran dari 

produsen sampai konsumen akhir disajikan pada gambar 2.



Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan bahwa pemasaran jagung 

dari produsen jagung di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa hingga ke 

konsumen melalui dua saluran pemasaran separti pada gambar di bawah ini:

        (SP I)   (SP II)

                      

(Gambar 2.  Bagan Saluran Pemasaran Jagung)

Keterangan:

SP I    : Saluran Pemasaran Satu

SP II  : Saluran Pemasaran Dua

Dari gambar 2, dapat dilihat bahwa di Kecamatan Labangka Kabupaten 

Sumbawa terdapat dua saluran pemasaran jagung yaitu:

SP I : Produsen    PPDs          PAP   Industri

SP II : Produsen           PPDs          PPKb       PAP        Industri

Produsen

PPDs PPDs

PAP

PAP PPKB

Indutri 
(PT.Loba-Loba)



Pada gambar 2, saluran pemasaran yang paling banyak digunakan oleh 

produsen adalah saluran pemasaran II sebanyak 8 orang sedangkan saluran 

pemasaran I sebanyak 4 orang.

Volume penjualan pada saluran pemasaran I sebesar 225.400 Kg/MT 

dengan rata-rata 14.087 Kg/MT dan Volume penjualan pada saluran pemasaran II 

sebesar 671.100 Kg/MT dengan rata-rata 15.252 Kg/MT. Penjualan pada saluran 

pemasaran II lebih banyak dibandingkan dengan saluran pemasaran I Karena 

pedagang pengumpul tinggal di desa yang sama dengan para petani produsen 

selain itu juga antara petani produsen dan pedagang pengumpul sudah menjalin 

kerja sama atau sudah menjalin kontrak sejak lama dan sudah menjadi langganan.

4.5.2. Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing lembaga 

pemasaran dalam memasarkan jagung di Kecamatan Labangka dapat diuraikan 

sebagai berikut:

4.5.2.1. Pemasaran Oleh Pedagang Pengumpul Desa  Pada Saluran I

Dalam upaya membantu petani (produsen) memasarkan hasil 

produksinya pedagang pengumpul desa membeli dari petani (produsen) dengan 

cara mendatangi lansung petani (produsen) ke lokasi atau lahan petani 

(produsen). Pembelian jagung dilakukan dengan cara membayar langsung (cash) 

dan tidak langsung (kredit) pada petani (produsen) tersebut. Dalam melakukan 

pembelian Pedagang Pengumpul Desa (PPDs) membeli jagung dalam bentuk 

biji dengan harga Rp. 2.100/kg. Pada saluran pemasaran I nilai pembelian 

pedagang pengumpul desa sebesar  Rp. 29.583.750 dan nilai penjualan sebesar 

Rp. 38.036.250 dengan biaya pemasaran sebesar Rp. 34.589.603, sehingga 

keuntungan Pedagang Pengumpul Desa (PPDs) sebesar Rp. 130.093.800    

(Lampiran 11). 

4.5.2.2. Pemasaran Oleh Pedagang Pengumpul Kabupaten (PPKB) pada 

Saluran II

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pedagang Pengumpul Kabupaten 

(PPKB) adalah dengan membeli jagung kepada Pedagang Pengumpul Desa 

(PPDs) berdasarkan kesepakatan harga yaitu dengan harga Rp. 2.350/kg. Pada 



saluran pemasaran II, nilai pembelian Pedagang Pengumpul Kabupaten (PPKB) 

sebesar Rp. 38.636.136 dengan biaya pemasaran sebesar Rp. 43.650.613, 

sehingga keuntungan Pedagang Pengumpul Kabupaten (PPKb) sebesar Rp. 

739.840 (Lampiran 14).

4.5.2.3. Pemasaran Oleh Pedagang Antar Pulau (PAP)

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pedagang Pengumpul Antar 

Pulau (PAP) adalah dengan membeli jagung kepada Pedagang Pengumpul Desa 

(PPDs) dan Pedagang Pengepul Kabupaten (PPKB) berdasarkan kesepakatan 

harga yaitu dengan harga Rp. 2.700/kg. Harga penjualan ditingkat Pedagang 

Antar Pulau (PAP) tentu lebih tinggi dari pedagang ditingkat kabupaten yaitu 

dengan harga sebesar Rp. 3.000/kg.

4.5.2.4. Saluran Pemasaran I

Pada saluran pemasaran I petani produsen menjual produksinya ke 

pedagang pengumpul desa (PPDs) kemudian pedagang pengumpul Antar Pulau 

(PAP) dan di jual lagi ke konsumen akhir. Cara penjualan yang dilakukan pada 

saluran pemasaran I ini yakni para pedagang langsung mendatangi petani 

produsen ke lokasi. Pada saluran pemasaran I terdapat 16 responden petani yang 

menjual hasil produksinya ke 2 lembaga pemasaran (PPDs). Volume penjualan 

jagung pada saluran pemasaran I sebesar 225.400kg/MT dengan harga jual rata-

rata sebesar Rp. 2.100/kg di tingkat produsen, harga jual rata-rata di tingkat 

Pedagang Pengumpul Antar Pulau (PAP) sebesar Rp. 2.700/kg dan harga jual 

rata-rata di tingkat Industri Pengolahan (PT.Loba-Loba) sebesar Rp. 3.000/kg. 

Beberapa produk hasil industri pengolahan (PT.Loba-Loba) antara lain seperti: 

pakan ternak, beras jagung, tepung jagung, pati jagung dan sebagainya. 

4.5.2.5. Saluran Pemasaran II

Pada saluran pemasaran II, petani produsen menjual produksinya ke 

Pedagang Pengumpul Desa (PPDs), kemudian dijual ke Pedagang Pengumpul 

Kabupaten (PPKB) kemudian ke Pedagang Antar Pulau (PAP) dan ke Industri 

Pengolahan (PT.Loba-Loba). Pada saluran pemasaran ini terdapat 44 petani 

produsen yang menjual hasil produksinya ke 7 lembaga pemasaran. Volume 

penjualan jagung pada saluran pemasaran II 671.100 kg/MT. Harga beli rata-



rata sebesar Rp. 2.100/Kg ditingkat produsen/petani, harga jual rata-rata di 

tingkat Pedagang Pengumpul Kabupaten (PPKB) sebesar Rp. 2.350/kg, harga 

jual rata-rata di tingkat Pedagang Pengumpul Antar Pulau (PAP) Rp. 2.700/kg 

dan harga jual rata-rata di tingkat konsumen (Industri Pengolahan) sebesar Rp. 

3.000/kg. Beberapa hasil olahan industri (PT.Loba-Loba) antara lain seperti: 

pakan ternak, beras jagung, tepung jagung, bihun dan sebagainya. 

Berdasarkan saluran yang dilalui, jumlah jagung yang dijual, jumlah 

pedagang perantara yang terlibat dalam kegiatan pemasaran, jarak produsen ke 

pedagang perantara, panjang saluran yang dilalui, hal tersebut dapat 

membedakan margin pemasaran yang diperoleh masing-masing saluran 

pemasaran, komponen secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.8.



Tabel 4.8. Analisis Pemasaran Jagung Hibrida pada Saluran Pemasaran I dan II di  
Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016.

No Uraian Saluran Pemasaran I Saluran Pemasaran II

Rp/Kg Rp/Kg
1 Produsen

Harga Jual 2.100 2.100
2 PPDs

A. Harga Beli
B. Total Biaya Pemasaran

1. Biaya Transport
2. Buruh
3. Karung
4. Tali

C. Harga Jual
D. Keuntungan (c-a-b)
E. Margin Pemasaran (c-a)

2.100
355,3

250
80
25

0,3
2.700
494,7

600

2.100
225,3

120
80
25
0,3

2.350
27,7
250

3 PPKB
A. Harga Beli
B. Total Biaya Pemasaran

1. Transportasi
2. Buruh
3. Pengeringan

C. Harga Jual
D. Keuntungan (c-a-b)
E. Margin Pemasaran (c-a)

-
-
-
-
-
-
-
-

2.350
305
145
80
80

2.700
345
350

4 PAP
A. Harga Beli
B. Total Biaya Pemasaran

1. Buruh
2. Pengeringan

C. Harga Jual
D. Keuntungan (c-a-b)
E. Margin Pemasaran (c-a)

2.700
160

80
80

3.000
140
300

2.700
160
80
80

3.000
140
300

5 Industri (PT. Loba-Loba)
Harga Beli 3.000 3.000

6 Total Biaya Pemasaran
Total Keuntungan pemasaran
Total margin pemasaran
Share Produsen (Petani)
Distribusi Keuntungan

515,3
634,7

900
70

0,62

690,3
512,7

900
70

0,08
7 Kriteria Efisiensi Pemasaran

Share Harga �•������
DK (Mendekati Satu)

Efisien
Efisien

Efisien
Tidak Efisien

Sumber: Data Primer diolah

Margin pemasaran menggambarkan efisien pemasaran, semakin kecil 

margin suatu saluran pemasaran, maka semakin efisien saluran pemasaran 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

pemasaran jagung hibrida di Kecamatan Labangka pada tahun 2016 dikatakan 

efisien, karena pada saluran I dan II marginnya sebesar Rp. 900. Namun jika 



dilihat dari segi share harga sudah �•���������� �\�D�L�W�X���S�D�G�D���V�D�O�X�U�D�Q���,���G�D�Q���,�,���V�D�P�D, yaitu

sebesar 70%. Begutupula dengan distribusi keuntungan pada tiap-tiap saluran 

yang menunjukkan bahwa saluran I sebesar 0,62 dan saluran II sebesar 0,08 

artinya tidak adil atau tidak efisien karena �”�������� (efisien jika mendekati satu).

4.5.3. Analisis Efisiensi Pemasaran

4.5.3.1. Margin Pemasaran

Margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayar oleh konsumen untuk 

suatu produk dengan harga yang diterima oleh produsen dengan produksi yang 

sama, sehingga margin pemasaran terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan 

dari lembaga pemasaran. Biaya pemasaran adalah semua biaya yang dikeluarkan 

untuk memasarkan jagung dari tingkat produsen sampai ke konsumen, sedangkan 

keuntungan pemasaran adalah hasil yang diperoleh setiap pedagang perantara 

yang terlibat dalam pemasaran jagung tersebut.

Tabel 4.9. Margin Pemasaran pada Saluran Pemasaran Jagung Hibrida di 
Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016.

Saluran
Pemasaran

Harga Rata–Rata
(Rp/Kg) Margin 

Pemasaran
Kriteria

KeputusanPPDS PPKB PAP Konsumen
(Industri)

I 2.100 - 2.700 3.000 900 Efisien

II 2.100 2.350 2.700 3.000 900 Efisien

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa pada saluran pemasaran I dan II memiliki 

nilai margin pemasaran yang sama, yaitu sebesar Rp. 900 dan ke dua saluran

tersebut sudah efisien. Semakin rendah margin pemasaran ditiap saluran maka 

semakin efisien saluran pemasaran tersebut.

4.5.3.2. Share Farmer’s

Share farmer’s (farmer’s share) yaitu bagian yang diterima petani dari 

sejumlah harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dalam bentuk persen. 

Berikut perhitungan farmer’s share pada masing-masing saluran jagung hibrida di 

Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa disajikan pada  Tabel 4.9.



Tabel 4.10. Share Petani pada Pemasaran Jagung Hibrida di Kecamatan Labangka 

Kabupaten Sumbawa Tahun 2016.

No Uraian Saluaran I Saluaran II

1 Harga Jual Petani (Rp/Kg) 2.100 2.100

2 Harga Beli Konsumen (Rp/Kg) 3.000 3.000

3 Share Petani (%) 70 70

Sumber : Data Primer diolah

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa persentase harga yang diterima petani 

atau dengan kata lain share petani merupakan imbalan terhadap kegiatan produksi 

jagung hibrida yang sudah dilakukan. Share yang diterima oleh petani pada 

saluran I dan II dengan persentase sama-sama sebesar 70%. Jika share petani 

�•���������P�D�N�D���S�H�P�D�V�D�U�D�Q���V�X�G�D�K���G�L�N�D�Wakan efisien.

4.5.3.3. Disrtibusi Keuntungan

Distribusi keuntungan (DK) merupakan perbandingan antara ratio 

keuntungan dan biaya (�‹�l��) terendah dengan ratio keuntungan dan biaya (�‹�l��) 

tertinggi. Sebagaimana tujuan penelitian yang sudah yang dirumuskan 

sebelumnya, dalam penelitian ini distribusi keuntungan digunakan sebagai salah 

satu indikator untuk mengetahui efisien tidaknya suatu kegiatan pemasaran 

dengan kriteria keputusan yaitu: (1) pemasaran dikatakan adil atau merata apabila 

nilai DK antara 0,5-1, dan (2) pemasaran dikatakan tidak adil atau tidak efisien 

jika DK lebih kecil dari 0,5. Adapun rincian perhitungan nilai distribusi 

keuntungan dalam pemasaran jagung hibrida di Kecamatan Labangka pada tabel 

4.11.

Tabel 4.11. Nilai Distribusi Keuntungan pada Saluran Pemasaran Jagung Hibrida 
di Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, Tahun 2016.

Saluram 
Pemasaran

Kriteria Efisiensi DK Keputusan

I
Mendekati Satu

0,62 Efisien

II 0,08 Tidak Efisien 

Sumber: Data Primer diolah



Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai distribusi keuntungan (DK) pada 

setiap lembaga-lembaga pemasaran jagung hibrida di Kecamatan Labangka 

Kabupaten Sumbawa Tahun 2016. Saluran pemasaran I sebesar 0,62, maka 

pemasaran jagung hibrida yang dilakukan melalui saluran pemasaran I dapat 

dikatakan adil atau sudah efisien, sedangkan  nilai distribusi keuntungan (DK) 

saluran pemasaran II sebesar 0,08 maka pemasaran jagung hibrida yang dilakukan 

melalui pemasaran II dapat dikatakan tidak adil atau tidak efisien.  

4.6. Hambatan Petani

Usahatani jagung tidak selamanya berjalan dengan lancar, hal ini dapat 

dilihat dari adanya beberapa hambatan yang di hadapi petani dalam memproduksi 

jagung, dari data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petani , 

maka hambatan-hambatan yang dihadapi dapat disajikan pada tabel 4.12. sebagai 

berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hambatan yang dihadapi 

oleh petani jagung bervariasi dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.12. 

Tabel 4.12. Hambatan Petani dalam Usahatani Jagung Hibrida di Kecamatan 
Labangka Kabupaten Sumbawa Tahun 2016.

No Jenis Hambatan Petani Persentase %

1 Keterlambatan Pupuk 15 25
2 Harga Produk 35 58,3
3 Faktor Hujan 10 16,6

Jumlah 60 100
Sumber: Data Primer diolah

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh petani 

adalah harga, sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 25%. Harga yang 

dimaksud adalah harga yang turun pada tahun 2016, karena   pada tahun 2015

harga tinggi, yaitu sebesar 2.300/Kg, selain itu faktor hujan saat mau mulai umur 

pemupukan hujan tidak ada, yaitu sebanyak 35 orang dengan persentase sebesar 

58,3% dan keterlambatan pupuk juga sangat menentukan kualitas produksi jagung 

menurun sehingga berpengaruh pada berat jagung, yaitu sebanya 10 orang dengan 

persentase sebesar 16,6%. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata pendapatan usahatani jagung hibrida di Kecamatan Labangka pada 

tahun 2016 adalah sebesar Rp. 19.176.293/LLG atau sekitar Rp. 

9.689.074/Ha. 

2. Pemasaran jagung hibrida terdapat dua saluran, yaitu saluran I dari Produsen, 

Pedagang Pengepul Desa (PPDs), Pedagang Antar Pulau kemudian ke 

Konsumen (Industri) dan saluran II, yaitu dari Produsen, Pedagang Pengepul 

Desa (PPDs), Pedagang Pengepul Kabupaten (PPKB), Pedagang Antar Pulau 

dan kemudian ke Konsumen (Industri). Saluran I adalah efisien, sedangkan 

saluran II adalah tidak efisien.

3. Hambatan yang dihadapi petani dalam melaksanakan usahatani jagung adalah 

keterlambatan pupuk, turunya harga produk dan faktor hujan yang tidak 

menentu  

5.2. Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar pupuk tetap diusahakan tersedia sehingga 

petani tidak terlambat dalam melakukan pemupukan jagung hibrida.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar harga produk jagung ditingkatkan dari 

tahun ke tahun.
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