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BAB I 

 PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang atau 

membangun, dimana 80% penduduknya bermata pencaharian pokok di sektor 

pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang hidup dan bekerja pada sektor 

pertanian (Adjid, 2001). 

Menurut Direktorat Jendral Bina Produksi Hortikultura (2009) 

mendefinisikan “ salah satu sasaran pembangunan pertanian antara lain adalah 

pembangunan pertanian yang mencakup peningkatan produksi pertanian tanaman 

pangan melalui berbagai usaha. Peningkatan produksi pangan seperti beras, 

palawija, dan produksi pangan yang berasal dari hortikultura (sayuran dan buah-

buahan) adalah ditujukan untuk membantu terjaminnya cukup pangan dan 

memperbaiki taraf hidup petani dan keluarganya”. 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang 

terpenting, selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di 

Amerika Tengah dan Selatan, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di 

Amerika Serikat. Penduduk beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura 

dan Nusa Tenggara) juga menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain 
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sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak (hijauan 

maupun tongkolnya), diambil minyaknya (dari bulir), dibuat tepung (dari bulir, 

dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena), dan bahan baku industri (dari 

bulir dan tepung tongkolnya) (Budiman, 2013). 

Jagung merupakan sumber thiamin (vitamin B1) yang sangat penting bagi 

kesehatan sel otak dan fungsi kognitif sebab thiamin dibutuhkan untuk 

membentuk acetylcholine yang berfungsi memaksimalkan komunikasi antar sel 

otak dalam proses berfikir dan konsentrasi jika kadar zat ini menurun maka akan 

menyebabkan pikun dan penyakit Alzheimer. Jagung juga mengandung asam 

pentotenat (vitamin B5) yang berperan dalam proses metabolisme karbohidrat, 

protein dan lemak untuk diubah menjadi energi (Budiman, 2013). 

Tingkat kebutuhan jagung nasional yang diperkirakan mencapai 22 juta ton 

pada tahun 2013, ternyata memberikan untung yang cukup besar bagi para petani 

di Indonesia. Tidaklah heran bila kondisi tersebut menjadikan peluang usaha 

budidaya jagung masih tetap untung, dan sekarang ini menjadi salah satu mata 

pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Di Indonesia sendiri, 

jagung merupakan komoditi tanaman pangan kedua yang terbilang sangat penting 

setelah tanaman padi. Jagung merupakan tanaman semusim (annual). Satu siklus 

hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh musim pertama dari siklus 

merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap 

pertumbuhan generatife (Budiman, 2013). 
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Usahatani jagung yang berhasil memberikan keuntungan besar bagi petani. 

Akan tetapi, untuk usahatani jagung yang intensif memerlukan keahlian dan 

modal besar. Petani jagung sering menemui kegagalan dalam proses produksi 

sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut diperlukan ketrampilan dalam penerapan pengetahuan dan teknik 

budidaya jagung yang sesuai dengan daya dukung agroekosistemnya. Dari aspek 

agronomisnya, perlu diperhatikan tentang pemilihan lahan yang sesuai, 

ketersediaan air dan yang terpenting adalah teknik budidaya dalam mengatasi 

kemungkinan serangan hama dan penyakit. 

Proses produksi pertanian khususnya jagung bersifat komersil. Pada 

pemasaran jagung perlu diciptakan perlakuan yang dapat meningkatkan nilai 

tambah melalui pemanfaatan nilai tempat, guna bentuk dan guna waktu. Dengan 

demikian pemasaran hasil produksi jagung dapat memberikan nilai tambah 

sebagai kegiatan produktif. 

Pemasaran jagung yang efektif tentunya berpengaruh terhadap efisiensi 

yang menentukan pendapatan petani. Jika saluran pemasaran terlalu panjang 

tentunya menambah biaya dan berimbas pada harga produk ditingkat petani. 

Begitu sebaliknya, saluran pemasaran yang pendek akan mendorong naiknya 

harga produk ditingkat petani sehingga pendapatan petani akan meningkat. 

Walaupun demikian, masih banyak terdapat permasalahan dalam hal 

pemasaran hasil panen jagung. Petani sebagian besar menjual hasil usahatani 

kepada pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Pedagang pengecer pada 
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nantinya akan menjual jagung tersebut kepada konsumen-konsumennya. Selama 

ini petani jagung belum memperhitungkan efisiensi pemasaran mereka karena 

terbatasnya pengetahuan petani tentang jalur pemasaran yang ada. 

Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng adalah suatu wilayah 

dimana lahan pertaniannya adalah sawah tadah hujan, sehingga seiap tahun hanya 

menanam padi satu kali musim tanam, yaitu pada saat musim penghujan. 

Selebihnya petani di Desa Karangmalang menanam jagung sebagai pengganti 

tanaman padi pada musim tanam selanjutnya, yaitu pada musim kemarau, 

mengingat tanaman jagung tidak memerlukan banyak air. 

Disamping memang lahannya yang kurang mendukung untuk menanam 

padi, petani Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng sudah dapat 

membandingkan tanaman yang cukup menghasilkan diantara tanaman palawija 

yang lain, yaitu tanaman : kedele, kacang tanah dan kacang hijau. Selain itu juga 

adanya peluang pasar yang menjanjikan untuk tanaman jagung dan mudahnya 

pemasaran hasil produksi jagung. 

Jagung yang ditanam oleh petani di Desa Karangmalang adalah jagung 

yang masa panen berumur 90-100 hari. Hasil panen jagung ini yang nantinya 

akan sampai di tangan konsumen adalah biji jagung kering. konsumen yang 

dimaksud adalah perusahaan-perusahaan pengolahan jagung untuk pakan ternak, 

dll. Desa Karangmalang dapat dikatakan sebagai sentral penghasil jagung di 

Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, dapat di rumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola saluran pemasaran jagung di Desa Karangmalang, 

Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal? 

2. Berapakah Farmer Share dan marjin dari setiap saluran pemasaran jagung di 

Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal? 

3. Adakah perbedaan nilai Farmer Share atau marjin pemasaran dalam setiap 

saluran pemasaraan jagung di Desa Karangmalang Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Tegal?  

4. Adakah permasalahan yang dihadapai petani dalam hal pemasaran jagung di 

Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui pola saluran pemasaran jagung yang ada di Desa 

Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. 

2. Untuk mengetahui Farmer Share dan marjin dari setiap saluran pemasaran 

jagung Di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten 

Tegal. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan nilai Farmer Share dan marjin pemasaran dalam 

setiap saluran pemasaran jagung di Desa Karangmalang Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Tegal. 

4. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi petani dalam hal pemasaran 

jagung di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Bagi peneliti merupakan salah satu kelengkapan syarat dalam menyelesaikan 

studi Agribisnis pada Strata S1 di Fakultas Pertanian, Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Untuk menambah sumber literatur yang ada di perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto sehingga dapat menimbulkan ide baru. 

3. Untuk membantu memperluas wawasan tentang pemasaran jagung bagi petani 

jagung. 
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E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam pene;itian ini adalah : 

1. Untuk perbedaan marjin  

Ho : tidak ada perbedaan marjin pemasaran dalam setiap saluran 

pemasaraan jagung di Desa Karangmalang Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Tegal 

Ha : ada perbedaan nilai marjin pemasaran dalam setiap saluran 

pemasaraan jagung di Desa Karangmalang Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Tegal sama. 

2. Untuk perbedaan Farmer Share  

Ho : tidak ada perbedaan Farmer share pemasaran dalam setiap saluran 

pemasaraan jagung di Desa Karangmalang Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Tegal 

Ha : ada perbedaan Farmer share pemasaran dalam setiap saluran 

pemasaraan jagung di Desa Karangmalang Kecamatan 

Kedungbanteng Kabupaten Tegal 

Dengan formula :  

H0 :X1 = X2  

Ha :X1≠ X2  

Keterangan : 

X1 : pola saluran pemasaran 1. 

X2 : pola saluran pemasaran 2. 
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F. Pembatasan Masalah  

Agar tidak meluas permasalahannya, maka penulis memberikan 

pembatasan masalah, yaitu : 

1. Objek penelitian adalah petani jagung di Desa Karangmalang, Kecamatan 

Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. 

2. Faktor lain yang tidak diteliti dianggap sama. 

3. Penelitian akan dilaksanakan pada musim panen jagung pada bulan Februari 

2015 sampai dengan Maret 2015. 

4. Biji jagung kering hasil panen yang siap dipasarkan. 
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