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ABSTRAK

Studi pemasaran jagung di Kalimantan Selatan. Untuk meningkatkan
produktivitas jagung di lahan kering dan sekalilgus pendapatan petani, telah dilakukan
studi pemasaran jagung untuk mengetahui saluran pemasarannya, efisiensi pemasaran
dan masalah-masalah dalam pemasaran komoditas jagung. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode survei dan observasi langsung kelapangan serta pasar-pasar
hasil pertanian. Lokasi peneIitian dipilih secara porpusive yaitu desa-desa sentra
produksi jagung dan penelitian dilaksanakan pada MT 1990191. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran belum lancar dan belum efisien, ini dapat
dilihat dari rendahnya tingkat harga yang diterima petani (kurang dari 70%), besarnya
biaya transportasi dan akomodasi (56,75%). Disamping itu, harga ditingkat petani
selalu turun pada puncak-puncak panen, ini menunjukkan bahwa distribusi hasil ko-
moditas jagung tidak merata.

PENDAHULUAN

Jagung (zea mays L) merupakan sumber karbohidrat setelah padi dan mempu-
nyai arti yang cukup penting dalam perekonomian (Sudaryanto, dkk 1988,

Made Oka dkk, 1994). Komoditas jagung disamping sebagai sumber pangan
juga dapat digunakan untuk bahan baku pakan ternak dan industri. Melalui
berbagai proses pengolahan, jagung juga mempunyai potensi sebagai bahan baku
pembuatan kue dan lain-lain sarna halnya dengan tepung terigu, tepung beras dan
tepung ubikayu.

Jagung yang dihasilkan di lahan kering Kalimantan Selatan umumnya dijual
dalam bentuk tongkol hijau atau pipilan kering. Kurangnya variasi bentuk dan
penggunaan hasil jagung menyebabkan sering terjadi penurunan harga pada
waktu-waktu puncak panen sehingga merugikan petani. Hal ini karena terbatas-
nya kemampuan dan pengetahuan petani disamping belum adanya perlakuan
pasca panen yang dapat memperpanjang daya simpan jagung, maka sebagian
besar penjualan hasil dilakukan saat panen. Pada saat harga naik petani sudah
tidak memiliki j agung lagi, sehingga petani kehilangan kesempatan menikmati
harga yang layak. .,:

Dilain pihak, kebutuhan jagung dalam negeri terus meningkat karena
pertambahan penduduk dan berkembangnya agro industri pertanian (industri
pakan dan pangan).
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Untuk memenuhi kebutuhanjagung tersebut, dilakukan usaha peningkatan
produksi melalui perluasan areal panen dan peningkatan produktivitas. Laju
kenaikan produksi jagung dari tahun 1969 sampai dengan 1985 telah mencapai
5,5%/th (Affandi, 1986).

Berdasarkan proyeksi dari Bank Dunia 1992 dalam Made Oka, 1994, luas
tanam jagung tahun 2010 diluar pulau Jawa 1.396.000 ha. Jenis lahan yang cocok
untuk pertanaman jagung adalah lahan kering (tegalan) dan lahan tadah hujan.
Sehingga pengembangan pertanaman jagung diarahkan ke lahan kering yang
sesuai dan berpotensi (Subandi, et al, 1990). Kalimantan Selatan mempunyai
lahan kering seluas 1,5 juta hektar yang berpotensi untuk pengembangan tanaman
pang an termasuk tanaman jagung (Affandi, 1986).

Tetapi upaya pengembangan jagung dengan tingkat produktivitas yang
memadai sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor teknis agronomis
maupun sosial ekonomis. Faktor ekonomis sang at erat hubungannya dengan
tingkat harga. Tingkat harga dipengaruhi oleh kekuatan tawar petani sebagai
produsen dan dilain pihak tingkat permintaan konsumen disamping faktor sarana
penunjang/infrastuktur lainnya. Berapa besar harga yang dapat diraih petani juga
sang at tergantung dari sistem pemasaran yang berlaku. Sehingga penelitian ini
ditujukan untuk mengetahui saluran pemasaran yang ada dan efisiensi pemasaran-
nya.

Kerangka Pemikiran
Salah satu fungsi tataniaga (pemasaran) adalah mengusahakan agar pembeli

memperoleh barang yang diinginkan pada temp at, waktu, bentuk dan harga
tertentu. Pemasaran juga merupakan suatu keragaan dari semua usaha yang
mencakup kegiatan arus barang danjasa mulai dari titik usahatani sampai ditangan
konsumen akhir (Kohl dan Nahl, 1975).

Dalam pasar persaingan sempuma, harga yang terjadi dipasar ditentukan
oleh perpotongan antara penawaran (S) dan permintaan (D). Pada kenyataannya
terdapat 3 macam harga yaitu, harga tingkat petani (producers price), harga tingkat
konsumen (retail price) dan harga pedagang. Perbedaan dari harga yang diterima
petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen disebut margin tataniaga.
Dalam margin pemasaran terkandung biaya pemasaran (jasa) dan keuntungan
pedagang perantara. Pada umumnya dalam pemasaran terdapat beberapa mata
rantai pemasaran berupa saluran- saluran yang mempunyai margin pemasaran
berbeda.

Menurut Mubyarto (1979), tataniaga dianggap efisien apabila memenuhi 2
syarat, yaitu (1) mampu menyampaikan hasil-hasil petani produsen kepada kon-
sumen dengan biaya termurah dan (2) mampu mengadakan pembagian yang adil
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dari keseluruhan harga yanag dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak
yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tataniaga barang itu.

Oleh karena itu untuk menurunkan margin pemasaran dapat ditempuh 2
cara yaitu (1) menurunkan biaya pemasaran dan/atau (2) menurunkan keuntungan
pedagang yang tidak wajar. Margin pemasaran total adalah merupakan penjum-
lahan margin pemasaran dari masing-masing mata rantai, dapat diformulasikan
sebagai berikut :

MT =MI +M2 +M3 + +Mn, dimana :

MT =margin pemasaran total
MI, M2, M3 dan Mn =margin parsial (dari masing-masing rantai pemasaran)

Sedangkan biaya pemasaran dapat diformulasikan sebagai berikut :

Bp = Bpn + Bpt + Kp, dimana :

Bp = Biaya pemasaran
Bpn = Biaya penanganan
Bpt = Biaya pengangkutan
Kp = Keuntungan

MET ODE PENELITIAN

Penentuan Wilayab
Dasar pertimbangan dalam menentukan wilayah adalah sentra produksi

jagung di lahan kering di Propinsi Kalimantan Selatan. Desa terpilih adalah Desa
Pampain di Kabupaten Tapin dan Desa Bumi Asih di Kabupaten Tanah laut.
Informasi digali dari 30 orang petani jagung, 4 orang pedagang pengumpul desa,
3 orang pedagang antar kota dan 2 orang pedagang pengecer yang dipilih secara
acak.

Waktu dan Cara Pengambilan Data
Penelitian dilakukan pada bulan Nopember tahun 1991. Metode dasar dari

penelitian ini adalah Metode survei dan pengumpulan informasi dilakukan
melalui wawancara berdasarkan kuesioner yang disusun terlebih dahulu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Data dan Sumbernya
Responden dalam penelitian ini adalah petani sebagai produsen serta peda-

gang sebagai pelaksana jasa pemasaran. Responden petani diperlukan untuk
mendapatkan gambaran tentang usahatanijagung. Sedangkan untuk mengetahui
saluran dan besarnya margin pemasaran, dilakukan wawaneara terhadap pelak-
sana-pelaksana pemasaran yaitu para pedagang, baik pedagang pengumpul desa,
pedagang pengumpulluar daerah maupun pedagang tingkat propinsi dan penge-
eer.

Data yang dikumpulkan meliputi biaya dan keuntungan usahatani jagung,
biaya dan keuntungan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran.

1. Analisis Usahatani Jagung
Tanaman jagung diusahakan petani seeara monokultur dan bisa juga turn-

pangsari, dilakukan satu kali tanam atau dua kali atau lebih dalam setahun. Hasil
jagung dipungut dalam bentuk tongkol hijau (muda) atau pipilan kering. Keper-
luan tenaga kerja untuk usahatani jagung pipilan kering lebih banyak diban-
dingkanjagung yang dipungut muda. Umur pengusahaanjagung pipilan kering
sekitar 100-110 hari,sedangkan jagung muda berkisar antara 70-75 hari. Tingkat
produktivitas jagung dilokasi penelitian berkisar antara 1,4 sampai 2,9 tonlha.
Total luas areal tanam jagung pada tahun 1990 di Kalimantan Selatan sebesar
18.396 hadengan tingkatproduktivitas rata-rata 1,097 ton/ha(SPP Jagung, 1992).
Penanamanjagung dilakukan pada musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK)
dengan pola tanam (1) jagung-jagung-bera, (2) jagung-kacang tanah, dan (3)
jagunglkc.tanah-kacanganlsayuran. Dibandingkan dengan luas potensiallahan
kering maka pertanaman jagung yang ada masih sedikit sekali. Teknologi
produksi dalam usahatani jagung sudah menggunakan varietas unggul dan pemu-
pukan. Varietas jagung yang banyak ditanam adalah H6 dan Arjuna. Pupuk
yang digunakan umumnya hanya Urea dan TSP serta pupuk kandang.

Jagung adalah komoditas yang tidak tahan disimpan lama, sehingga petani
lebih banyak menjual pada musim panen akibatnya terjadi penurunan harga. Pada
urnumnya petani menanamjagung pertama sekitar bulan Oktober dan Nopember
dan tanam kedua pada bulan Pebruari sampai Maret. Rata-rata luas garapan
usahatanijagung setiap rumah tangga adalah 0,25 ha, dengan variasi 0,25-1,5 ha.
Biaya dan pendapatan usahatani jagung per hektar pada MT 1990/91 di kedua
desa penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 1. Biaya dan Penerimaan Usahatani Jagung, 1990191

No. Des a Penerimaan Biaya RlC ratio

1. Pampain
2. Bumi Asih

750.000
861.750

407.250
482.250

1,84
1,79

Tingkat produktivitas yang dapat dicapai dalam percobaan-percobaan yang
dilakukan Balittan pada lahan yang sarna berkisar antara 4-5 tonlha, sementara
ditingkat petani berkisar antara 1,4-3 tonlha. Hal ini menunjukkan bahwa potensi
hasil jagung belum dicapai secara maksimal.

2. Saluran Pemasaran
Saluran pemasaran jagung di lahan kering Kalimantan Selatan dari petani

sampi ke konsumen yang umum berlaku adalah sebagai berikut :
1. Petani ---> pedagang antar kota ---> konsumen
2. Petani ---> pedagang antar kota ---> pengecer ---> konsumen
3. Petani ---> pedagang penngumpul desa ---> pedagang antar kota --> penge-
cer ---> konsumen
Pemasaran jagung yang dilakukan hanya terbatas pada fungsi pertukaran

saja, belum ada fungsi perubahan bentuk fisiko Harga jual pada tingkat petani
relatif tidak bervariasi, harga yang berbeda hanya diperlihatkan pada tingkat
konsumen sesuai saluran pemasaran yang dilalui. Sistem pemasaran nomor 1
hanya berlaku pada pasar desa dan kecamatan dalam volume kecil. Sedangkan
sistem pemasaran nomor 2 dan 3, berlaku sampai ke pasar kabupaten dan propinsi
dan dalam volume besar.

3. Margin Tataniaga
Margin tataniaga adalah selisih antara harga yang diterima petani sebagai

produsen dengan harga yang dibayar konsumen. Margin tataniaga terse but
terdiri dari biaya tataniaga dan pendapatan pedagang. Besarnya margin tataniaga
dapat dilihat pada Tabel2 berikut ini.
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Biaya pemasaran semakin besar apabila saluran pemasaran yang dilalui
semakin panjang, walaupun harga yang diterima petani produsen tetap. Pan-
j angnya saluran pemasaran ini karena hasil j agung dalam jumlah besar tidak dapat
diserap habis oleh pasar desa atau kecamatan setempat. Untuk memasarkan
jagung dalam jumlah besar harus dijual kepasar kabupaten atau propinsi.

4. Struktur Biaya Tataniaga
Biaya adalah sebagian dari margin tataniaga terdiri dari biaya transpor-

tasi/akomodasi, peralatan, penyusutan dan lain-lain. Biaya dikeluarkan untuk
transportasi/akomodasi masing- masing untuk pedagang pengumpul desa sebesar
62,5% (Rp 25/kg), pedagang antar kota sebesar 44% (Rp 20/kg) dan pedagang
pengecer sebesar 100% (Rp 7,5/kg). Tingginya biaya untuk transportasilakomo-
dasi ini karena alat angkut yang tersedia memiliki kapasitas/volume angkut kecil,
yaitu 1500 kg/1 kali angkut. Secara keseluruhan komponen biaya pemasaran
jagung di lahan kering Kalimantan Selatan, 1991 dapat dilihat pada tabel berikut
In1.

Tabel3. Komponen Biaya Pemasaran Jagung di Lahan Kering Kalsel, 1991

No. Komponen Biaya PPD PAK peR
1. Peralatan 10 ( 23%)
2. Transportasi/akomodasi 25 ( 65%) 20 ( 44%) 7,5 (100%)
3. Penyusutan
4. Lain-lain 15 ( 37,5%) 15 ( 33%)

lumlah 40 (100%) 45 (100%) 7,5 (100%)
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Pendapatan bersih yang diperoleh masing-masing saluran pemasaran
adalah sebagai berikut :
1) 70, 2) 80 dan 3) 132,5. Sehingga persentase harga yang dapat diperoleh petani
pada masing-masing sistem pemasaran adalah masing-masing 1) 67,16%, 2)
64,28% dan3) 61,64%. Margin tataniagamasing-masing sistemadalah 1) 32,84,
2) 35,72 dan 3) 38,36. Dilihat dari pembagian penerimaan tersebut, maka bagian
yang diterima petani kurang dari 70%. Selain itu penerimaan yang diperoleh
petani merupakan kumpulan dari pendapatan bersih dan biaya produksi usahatani.
Berdasarkan RlC ratio usahatanijagung yang diperoleh petani antara 1,84-1,79,
maka bagian pendapatan bersih yang diperoleh petani tidak meneapai 50%~
Berarti sistem tataniaga jagung yang berlaku di Kalimantan Selatan belum efisien.
Untuk memperbaiki sistem tataniaga tersebut salah satu altematif adalah : mem-
perpendek saluran pemasaran atau mengurangi biaya transportasi sehingga
persentase margin menjadi lebih keeil.

KESIMPULAN

Sistem pemasaran jagung di lahan kering Kalimantan Selatan masih perlu
diperbaiki dan belum efisien. Usaha perbaikan dapat ditempuh melalui peneip-
taan perluasan bagi penyerapan jagung dan penyuluhan-penyuluhan teknologi
pasea panen sehingga dapat memperpanjang daya simpan jagung di petani pro-
dusen.

Ketersediaan lembaga penunjang pemasaran dan laneamya transportasi
dengan biaya relatif murah akan memperkeeil biaya dan margin tataniaga, se-
hingga bagian harga yang diterima petani menjadi lebih baik.

Pedagang perantara masih tetap diperlukan apabila daya tampung pasar
terdekat masih keeil dan biaya transportasi masih tinggi. Disamping itu perlu
dieari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan pengetahuan petani, se-
hingga mampu melakukan penganekaragaman produk jagung kedalam berbagai
bentuk yang tahan disimpan lama, tidak memerlukan tempat luas dan awet.
Hal-hal lain yang dapat memperkuat posisi petani sebagai produsen apabila
berhadapan dengan konsumen perlu dieiptakan oleh penentu kebijakan.
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