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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jagung merupakan salah satu komoditas unggul sektor pertanian dari sub 

sektor tanaman pangan. Jagung memiliki banyak fungsi dan kegunaan di berbagai 

sektor. Semakin berkembangnya zaman, penggunaan jagung  tidak hanya sebagai 

bahan pangan tetapi, jagung juga dimanfaatkan untuk pakan, bahan baku industri 

dan juga bahan bakar. Di Indonesia, jagung merupakan komoditas strategis yang 

memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional dibuktikan dengan 

jagung menjadi salah satu penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi 

untuk tanaman pangan (Setkab RI 2014). Jumlah produksi, produktivitas dan 

harga jagung selalu berfluktuasi dikarenakan kebijakan pemerintahan terhadap 

komoditas jagung (Rizaldi 2017). Permintaan jagung domestik yang tinggi 

menjadikan jagung sebagai komoditas yang diperhatikan oleh pemerintah. Hal 

tersebut menjadi dasar motivasi bagi Kementerian Pertanian dalam menetapkan 

program Upaya Khusus Swasembada Pajale “padi, jagung, kedelai” sebagai target 

kerja utama Kementerian Pertanian. Program UPSUS Pajale dilaksanakan dengan 

menambah luas tanam yaitu dengan berbagai terobosan seperti tumpangsari dan 

pemanfaatan lahan rawa. Penambahan luas tanam yaitu 1.05 juta ha untuk 

tumpangsari dan 500 ribu ha untuk lahan rawa. 

 

Tabel 1. Produksi, luas panen, produktivitas jagung di Indonesia 2014-2018 

Tahun 
Produksi Pertumbuhan Luas panen Produktivitas  

 (ton) produksi (%) (ha) (ton/ha) 

 2014 19 008 426 - 3 837 019 4.95 

 2015 19 612 435 3 3 787 367 5.18 

 2016 23 578 413 20 4 444 369 5.31 

 2017 28 924 015 23 5 533 169 5.23 

 2018
*
 30 055 623 4 5 734 326 5.24 

 Rata-Rata 24 235 782 12.50 4 667 250 5.00 

 Sumber : Kementan 2021 (diolah) 

Keterangan : 
*) 

Angka sementara  
 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa pada tahun 2015 ke 2016 pertumbuhan 

produksi jagung mencapai 17 persen, dan menjadi pertumbuhan paling tinggi  

diantara tahun 2014 hingga 2018
*
. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut 

produktivitas tertinggi tercapai pada tahun 2016 yakni sebesar 5.31 ton/ha. 

Pelaksanaan program UPSUS Pajale menjadi titik terang produksi jagung 

dibuktikan oleh kenaikan produktivitas jagung yang mencapai 0.23 ton/ha dari 

4.95 ton/ha tahun 2014 menjadi 5.18 ton/ha di tahun 2015. Peningkatan produksi 

jagung sesuai target yang dicanangkan program UPSUS Pajale. Program UPSUS 

Pajale telah mencapai target di tahun 2018, target tersebut ditandai dengan luas 

tanam padi di tahun 2014 sebanyak14 juta ha menjadi 16 juta ha tahun 2018, total 

kenaikan luas tanam padi mencapai 2 juta ha. Tidak hanya luas tanam yang 

meningkat,  produksi padi dan jagung juga mengalami peningkatan. Di tahun 
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2018 produksi padi mencapai 83.04 juta ton GKG (gabah kering giling) atau 

setara dengan 48.3 juta ton beras. Serupa dengan produksi jagung, produksi 

jagung mencapai 30 juta ton PK (Pipilan kering), sedangkan perhitungan 

kebutuhan jagung sekitar 17 juta ton PK (Kementan 2019).  

Sejalan dengan industri peternakan yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun konsumsi jagung untuk pakan ternak juga semakin meningkat. Penggunaan 

jagung untuk pakan ternak oleh peternak kecil melebihi penggunaan jagung untuk 

rumah tangga. Peningkatan produksi jagung nasional dipengaruhi oleh tingginya 

permintaan industri peternakan. Hampir separuh lebih kegunaan jagung digunakan 

sebagai bahan baku utama pakan ternak. Kebutuhan jagung untuk ternak sesuai 

dengan peningkatan produksi nasional
1
. Kebutuhan jagung sebagai bahan baku 

untuk pakan ternak rata-rata sebesar 650 000 ton per bulan atau sekitar 7.8 sampai 

8 juta ton dalam setahun. Oleh karena itu, kebutuhan jagung untuk pakan ternak 

pada tahun 2019 diperkirakan akan meningkat 6-8 persen dari tahun sebelumnya. 

Kebutuhan jagung sebagai bahan baku pakan ternak memiliki komposisi sebesar 

40-50 persen dalam pembuatan pakan. Jagung yang dibutuhkan dalam pembuatan 

pakan adalah jagung pipil kering. Dalam perkembangan neraca bahan makanan, 

volume pemakaian jagung untuk pakan dalam negeri menunjukkan peningkatan 

yang signifikan pada tahun 2014 sampai 2015 yaitu dari 1 339 000 ton naik 

menjadi 3 710 000 ton.  

 

 
 

Gambar 1. Volume Pemakaian Jagung untuk Pakan Dalam Negeri (000 ton) 2011-

2017 
Sumber : NBM, BKP-Kementan 2019 (diolah) 

Keterangan : *) status angka sementara 

 
 

1 
Industri.kontan.co.id. 2020. GMPT: Kebutuhan jagung buat ternak naik 6%. 

https://www.pioneer.com/web/site/indonesia/. [diunduh pada 23 Oktober 2019 ]  
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Pada periode 2014-2018, daerah penghasil utama atau sentra produksi 

jagung di Indonesia terbagi di sepuluh provinsi dengan total kontribusi sebesar 

84.87 persen terhadap total luas panen Indonesia. Kontribusi luas panen jagung 

nasional terbesar berasal dari Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 26.52 persen, 

kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 12.31 persen, sedangkan 

Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-10 dengan menyumbang 3.38 persen 

dari luas panen nasional. Total kontribusi 3 (tiga) provinsi sentra di jawa ini 

mencapai 42.21 persen, tujuh provinsi sentra lainnya merupakan provinsi di Luar 

Pulau Jawa (PUSDATIN 2020). 

Kabupaten Grobogan, Blora, Wonogiri, Cilacap, Demak dan Kendal. 

Keenam kabupaten tersebut merupakan kabupaten penghasil jagung tertinggi 

dibandingkan dengan 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah.  

 

Tabel 2. Luas panen, produksi, dan produktivitas jagung di 6 kabupaten di Jawa 

Tengah. 

Kabupaten 

Jagung 

2014 2015 

Luas 

Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

Luas 

Panen 

(ha) 

Produksi 

(ton) 

Produktivitas 

(ton/ha) 

Kab. 

Grobogan 
105 447 590 775.63 56.03 112 700 700 941 62.20 

Kab. 

Wonogiri 
53 078 304 048.04 57.28 53 598 327 710 61.14 

Kab. 

Blora 
47 199 244 814.55 51.87 48 355 260 669 53.91 

Kab. 

Kendal 
31 607 214 636.92 67.91 31 385 209 032 66.60 

Kab. 

Demak 
26 082 192 155.50 73.67 21 065 167 700 79.61 

Kab. 

Cilacap 
2 682 15 278.11 56.97 3 694 22 089 59.80 

Sumber : BPS Jawa Tengah 2019  

 

Pada Tabel 2, Kabupaten Kendal berada pada posisi ke-4 sebagai salah satu 

kabupaten sentra produksi jagung. Sedangkan produktivitas jagung di Kabupaten 

Kendal berada pada posisi ke-2 setelah Kabupaten Demak. Dengan tingkat 

produktivitas yang tinggi tersebut menandakan bahwa dengan luas panen yang 

lebih rendah tetap dapat memaksimalkan produksinya. Luas panen jagung 

kabupaten Kendal 2015 mengalami penurunan sebanyak 5 017 ha dari luas panen 

sebelumnya. Sehingga, penurunan luas panen tersebut berpengaruh terhadap 

produksi jagung. Kabupaten Kendal memiliki 20 Kecamatan,  dengan sentra 

produksi jagung berada pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Patean, 

Kecamatan Gemuh, Kecamatan Pegandon dan Kecamatan Cepiring. Kecamatan 

Gemuh menjadi salah satu kecamatan dengan produktivitas tertinggi diantara 

empat kecamatan sentra produksi jagung di Kabupaten Kendal. Dalam tataniaga 

jagung, Kecamatan Gemuh memiliki berbagai pola saluran tataniaga. Petani perlu 

memilah pola saluran mana yang akan digunakan. 
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Perumusan Masalah 

Jagung merupakan salah satu produk unggulan pertanian Kabupaten Kendal. 

Potensi pengembangan jagung didukung oleh struktur tanah dan iklim yang cocok 

sebagai media penanaman jagung. Tabel 3 menjelaskan bahwa pada tahun 2019 

luas panen empat kecamatan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan. 

Kecamatan Gemuh menjadi salah satu kecamatan penghasil jagung di Kabupaten 

Kendal dengan luas panen berada di posisi ke-2 setelah Patean. Meskipun 

demikian, produktivitas jagung di Kecamatan Gemuh merupakan produktivitas 

tertinggi diantara empat kecamatan lainnya pada tahun 2019. Produktivitas yang 

tinggi tidak lepas dari peran petani yang menanam jagung. Dalam penanaman 

jagung petani memanfaatkan lahan sawah, tegalan serta perhutani untuk 

memaksimalkan lahan yang ada.  

 

Tabel 3. Luas panen, produksi, dan produktivitas jagung 2018-2019 di 4 

kecamatan di Kabupaten Kendal 

Kecamatan  

jagung 

2018 2019 

Luas panen Produksi Produktivitas  Luas panen Produksi Produktivitas 

(ha)  (ton) (ton/ha) (ha) (ton) (ton/ha) 

Patean 4 872 36 023 7.39 6 152 39 739 6.46 

Gemuh 3 852 27 601 7.17 4 176 27 607 6.61 

Pegandon 1 942 13 535 6.97 2 346 14 358 6.12 

Cepiring 339 2 253 6.65 401 2 589 6.46 

Sumber : BPS Kabupaten Kendal 2020 

 

 Semakin besar produktivitas jagung diharapkan kuantitas jagung yang 

dihasilkan oleh petani juga semakin besar. Dengan kuantitas yang besar akan 

mendorong petani untuk lebih giat dalam menawarkan jagung. Penawaran jagung 

yang tinggi akan mengakibatkan harga jagung menurun karena ketersediaan 

jagung melimpah. Sebaliknya, terkadang kuantitas jagung yang ada di petani 

sedikit. Dengan kuantitas yang sedikit, penawaran jagung menurun dan 

menyebabkan harga jagung meningkat. Perubahan penawaran jagung yang sering 

terjadi menyebabkan harga jagung juga berfluktuasi dengan cepat. Dari data yang 

dikumpulkan di lapangan harga jagung dapat berubah dalam hitungan hari. Rata-

rata selisih harga mencapai Rp25 hingga Rp100. Dari harga Rp3900 dapat naik 

menjadi Rp4000 atau turun sebesar Rp3800 hingga Rp3850.   

 Adapun permintaan jagung tinggi akibat kebutuhan jagung sebagai 

komponen utama dalam pakan ternak. Jagung yang digunakan untuk pakan adalah 

jagung pipil kering yang umumnya berwarna kuning. Dalam pemenuhan jagung 

sebagai pakan terdapat kriteria-kriteria standar kualitas jagung pipil yang sudah 

ditetapkan oleh pabrik pakan ternak maupun peternak lokal itu sendiri. Penetapan 

standar kualitas tersebut menjadi tolok ukur pelaku tataniaga dalam menetapkan 

harga jagung. Penentuan harga jagung secara umum ditetapkan dari tingkat kadar 

air pada jagung. Informasi ketentuan kadar air yang ditetapkan  tidak diketahui 

oleh petani. Sehingga, para petani tidak memiliki angka pasti ketepatan kadar air 

jagung, petani juga tidak memiliki alat ukur kadar air yang digunakan untuk 
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mengetahui kadar air pada jagung.  Dengan demikian, saat kadar air jagung petani 

tidak sesuai dengan ketetapan kadar air pedagang maka petani akan diberi pilihan 

untuk menjemur kembali jagung tersebut atau dijual dengan harga dibawah harga 

pasar.  

  Permasalahan tingkat kadar air minimal 16 persen berdampak pada lembaga 

tataniaga yang kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan 

demikian lembaga tataniaga menerapkan sistem sortasi jagung supaya jagung pipil 

sesuai permintaan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat lembaga tataniaga 

cenderung tidak berani membeli jagung pipil dari petani dengan harga yang 

tinggi. Dikarenakan lembaga yang terkait akan mengolah kembali atau melakukan 

fungsi tataniaga supaya kriteria jagung yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi. 

Peran lembaga tataniaga tekait dalam tataniaga jagung pipil akan membentuk pola 

rantai tataniaga. Sistem rantai tataniaga jagung pipil di Kecamatan Gemuh 

menunjukkan bahwa rantai yang terbentuk terlihat berjalan dengan baik. Namun, 

perbedaan harga serta marjin yang diambil membuat petani merasa harga yang 

didapatkan sangat jauh berbeda dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. 

Pola saluran tataniaga yang membentuk sistem rantai tataniaga pada tataniaga 

jagung dapat memberikan beberapa pilihan bagi petani dalam memasarkan 

jagung. Petani perlu mempertimbangkan pola saluran yang akan di pilih. Dari pola 

saluran tataniaga yang terbentuk, saluran mana yang paling menguntungkan pada 

rantai tataniaga jagung pipil ini. Dengan demikian perlunya identifikasi saluran 

tataniaga jagung yang terdiri atas pelaku yang berperan seperti petani, pedagang 

pengumpul desa, pedagang besar serta konsumen akhir. Sesuai dengan latar 

belakang yang telah dijelaskan, tataniaga jagung menarik untuk dianalisis 

mengenai kekuatan dalam penentuan harga, peran yang dilakukan dalam tataniaga 

jagung serta perolehan keuntungan yang diperoleh dari masing-masing pihak yang 

terlibat. Dengan identifikasi ini diharapkan dapat memperjelas informasi tentang 

saluran tataniaga yang efektif sehingga petani dapat menentukan keputusan untuk 

memilih saluran mana yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan, 

yaitu: 

1. Bagaimana sistem rantai tataniaga jagung di Kecamatan Gemuh? 

2. Bagaimana efisiensi saluran tataniaga yang terjadi di Kecamatan Gemuh, 

dilihat dari efisiensi operasional dengan pendekatan marjin tataniaga, farmer’s 

share, dan rasio keuntungan terhadap biaya? 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 

1. Menganalisis rantai tataniaga jagung pipil di Kecamatan Gemuh. 

2. Menganalisis efisiensi operasional rantai tataniaga jagung pipil di Kecamatan 

Gemuh dengan pendekatan marjin tataniaga, farmer’s share serta rasio 

keuntungan terhadap biaya.  
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Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-

pihak yang memiliki kepentingan yaitu : 

1. Bagi Petani, penelitian ini diharapkan dapat membantu petani dalam memilih 

saluran tataniaga yang lebih efisien.  

2. Bagi Industri pertanian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan dalam rantai tataniaga jagung. 

3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil khususnya dalam 

kesejahteraan petani jagung dan strategi dalam menanggulangi panjangnya 

rantai tataniaga jagung. 

4. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan 

maupun rujukan dalam pembuatan penelitian khususnya rantai tataniaga 

jagung. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Komoditas Jagung 

Jagung dengan nama latin Zea mays adalah komoditas yang memiliki nilai 

ekonomi yang cukup tinggi serta memiliki harapan untuk dikembangkan karena 

takarannya sebagai sumber karbohidrat dan protein. Jagung sebagai sumber 

karbohidrat dan protein setelah beras menyebabkan ketersediaan jagung sangat 

mempengaruhi ketahanan pangan. Untuk subsektor tanaman pangan, jagung 

berada di posisi kedua setelah beras. Sebagian besar penduduk Indonesia 

menjadikan jagung sebagai pangan utama. Karena jagung memiliki kandungan 

karbohidrat sebesar 71.35 persen dan protein sebesar 0.11 persen dengan harga 

yang lebih murah dibandingkan beras. Selain itu, saat ini jagung banyak 

digunakan sebagai bahan pakan ternak sejalan dengan industri peternakan yang 

semakin maju. Skala penggunaan jagung sebagai bahan pakan mencapai 50 persen 

dari total penggunaan nasional. Semakin berkembangnya industri pakan ternak, 

kebutuhan akan jagung semakin meningkat. Jagung yang digunakan dalam 

industri pakan ternak adalah jagung yang sudah dalam bentuk pipil kering dan 

memiliki kandungan pati yang tinggi. Jagung dapat ditanam pada lahan kering dan 

lahan sawah. Pengembangan jagung pada lahan kering biasanya dilakukan pada 

saat musim hujan sedangkan saat musim kemarau pengembangan jagung 

dilakukan pada lahan sawah tadah hujan. Di Indonesia terdapat daerah-daerah 

sentra penghasil jagung meliputi : Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, 

Sumatera Utara, Madura, Yogyakarta, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan 

Maluku. 
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Saluran Tataniaga Jagung di Indonesia  

Distribusi jagung dari produsen ke konsumen akhir biasanya melibatkan 

pelaku-pelaku tataniaga jagung. Pola dari pelaku tataniaga akan membentuk 

sebuah rantai tataniaga yang dapat disebut saluran tataniaga. Saluran tataniaga 

dapat berbentuk rumit maupun sederhana. Pada beberapa penelitian tentang 

saluran tataniaga komoditas jagung, menghasilkan berbagai macam bentuk rantai 

tataniaga yang bergantung pada banyak sedikitnya lembaga tataniaga yang 

terlibat. Rizaldi (2017) menyimpulkan bahwa pada tataniaga jagung pipil di 

Kecamatan Patean terdapat empat saluran tataniaga. Saluran pertama terdiri atas 

petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan konsumen akhir. Saluran kedua 

meliputi petani, pedagang pengumpul, agen, dan konsumen akhir. Saluran ketiga 

melibatkan petani, agen dan konsumen akhir. Dan saluran keempat antara lain 

petani, pedagang besar, dan konsumen akhir. Saluran keempat merupakan saluran 

yang paling efisien karena memiliki nilai farmer’s share paling tinggi di antara 

empat saluran dan marjin tertinggi berada pada saluran pertama. 

Menurut penelitian Widiastuti dan Harisudin (2013) menunjukkan  bahwa 

saluran tataniaga jagung di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah terdapat 

sembilan pola saluran yang terbentuk. Pola saluran tataniaga pertama adalah 

petani, pedagang kecamatan dan usaha pakan. Pola saluran tataniaga kedua 

melibatkan petani, pedagang kecamatan, dan konsumen luar daerah. Pola saluran 

tataniaga ketiga melibatkan petani, pedagang desa, pedagang distrik dan 

perusahaan pakan ternak. Pola saluran tataniaga keempat melibatkan petani, 

pedagang distrik, pedagang besar dan perusahaan pakan ternak. Pola tataniaga 

kelima melibatkan petani, pedagang desa, pedagang kecamatan, pedagang besar, 

dan perusahaan pakan ternak. Pola saluran tataniaga keenam petani, pedagang 

desa, pedagang besar, dan perusahaan pakan ternak. Pola saluran tataniaga ketujuh 

antara lain petani, pedagang desa, pedagang kecamatan, dan konsumen luar 

daerah. Pola saluran tataniaga kedelapan melibatkan petani, pedagang desa, 

pedagang kecamatan, pedagang besar, dan konsumen luar daerah. Pola saluran 

tataniaga sembilan melibatkan petani, pedagang besar, dan perusahaan pakan 

ternak. Di antara  pola saluran tersebut Saluran terpanjang adalah petani 

melakukan penjualan ke Pedagang Pengumpul Desa (PPD), PPD melakukan 

penjualan ke Pedagang Pengumpul Kecamatan (PPK), PPK ke Pedagang Besar 

(PB), dan terakhir dari PB ke Pabrik Makanan Ternak (PMT). banyaknya pola 

saluran yang terbentuk di Kabupaten Grobogan disebabkan adanya jarak lebih 

yang harus ditempuh antara produsen dan konsumen serta adanya perdagangan 

yang terjadi di antara para pedagang itu sendiri, sehingga membentuk pola di 

dalam PPD, PPK, PB. Dari semua saluran yang ada, sebanyak 56 persen petani 

jagung di Grobogan menjual hasil produksi jagungnya melalui PPD, 33 persen 

langsung ke PPK dan 11 persen ke PB. Saluran yang paling efisien pada 

penelitian ini adalah saluran pertama karena saluran ini memiliki nilai farmer’s 

share tertinggi 37.50 persen dan memiliki marjin pemasaran terkecil diantara 

delapan saluran yaitu Rp1655 

Dewi et al. (2018) menyimpulkan bahwa pola saluran tataniaga jagung di 

Kabupaten Wonogiri terdapat empat pola saluran tataniaga. Pola saluran pertama 

terdiri atas petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, dan pabrik pakan. 

Pola saluran kedua melibatkan petani, pedagang pengumpul kecamatan, pedagang 
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besar, dan pabrik pakan. Pola saluran ketiga antara lain petani, pedagang 

pengumpul kecamatan, dan pedagang luar kota. Pola saluran keempat terdiri atas 

petani, pedagang besar dan pabrik pakan. Dari empat pola saluran tataniaga yang 

terbentuk pola saluran keempat merupakan saluran yang paling tinggi tingkat 

efisiensinya karena memiliki persentasi marjin tataniaga terendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sondakh et al. (2016) menjelaskan bahwa 

rantai tataniaga jagung di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi selatam 

terdapat 2 saluran tataniaga. Saluran tataniaga pertama terdiri atas petani, 

pengumpul desa, pedagang pasar, konsumen akhir. Sedangkan saluran tataniaga 

kedua terdiri atas petani, penggilingan (toko pakan) dan konsumen akhir. Dari dua 

pola saluran tataniaga tersebut, pola saluran tataniaga pertama adalah yang paling 

efisien dibandingkan pola saluran tataniaga kedua karena pada pola saluran 

tataniaga pertama harga yang diterima petani sebesar 75 persen dari harga yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir. 

Gojali et al. (2016) menyimpulkan bahwa pada saluran pemasaran jagung 

hibrida varietas bisi 2 terdapat dua saluran tataniaga. Saluran I  hanya terdiri atas 

petani dan konsumen akhir. Sedangkan saluran II melibatkan petani, pedagang 

pengumpul Handapherang, pedagang pengecer pasar Ciamis, dan konsumen akhir. 

Efisiensi tataniaga terjadi pada saluran pertama karena harga yang diterima petani 

100 persen dari harga yang dibayarkan konsumen akhir. 

Analisis saluran tataniaga menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki 

saluran tataniaga yang berbeda-beda. Jika saluran tataniaga hanya terdiri dari 

petani dan konsumen akhir, belum tentu dapat menentukan bahwa saluran 

tataniaga tersebut merupakan saluran yang paling efisien. Biasanya pada setiap 

saluran terdapat pelaku tataniaga yang memiliki peran dalam menyalurkan produk 

jagung dan menambah nilai guna produk. 

 

Fungsi dan Lembaga pada Rantai Tataniaga 

Rantai tataniaga komoditas jagung  melibatkan lembaga yang menjembatani 

atau menghubungkan antara produsen (petani) dan konsumen akhir yang tidak 

dapat terjangkau oleh produsen (petani). Lembaga penghubung ini biasanya 

memiliki fungsi tataniaga yang bertujuan untuk menciptakan nilai guna sehingga 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Dalam pendekatannya fungsi 

tataniaga terbagi menjadi fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. 

Fungsi pertukaran berkaitan dengan hak milik yang berpindah dengan cara jual 

beli. Fungsi fisik adalah kegiatan berkaitan dengan penanganan dan perubahan 

fisik produk, sedangkan fungsi fasilitas menyangkut kegiatan yang mempermudah 

tataniaga produk. Bentuk lembaga-lembaga tataniaga yang terlibat dalam rantai 

tataniaga komoditas jagung yaitu tengkulak, pengumpul desa, pengumpul 

kecamatan, pedagang besar, pedagang antar pulau, industri peternakan lokal serta 

industri nasional. Dalam penelitian Rizaldi (2017) tentang analisis tataniaga 

jagung pipil di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa fungsi 

tataniaga yang dilakukan oleh lembaga yang terlibat secara umum hampir sama 

dengan lembaga pada pemasaran lainnya yaitu fungsi pertukaran, penyimpanan, 
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pengangkutan, pembiayaan, sortasi, pengeringan, penanganan risiko dan informasi 

pasar. 

Pada penelitian Widiastuti dan Harisudin (2013) lembaga yang terkait yaitu  

petani, pedagang perantara/pengumpul dan konsumen akhir. Pedagang perantara 

yang terkait antara lain. Pedagang Pengumpul Desa (PPD), Pedagang Pengumpul 

Kecamatan (PPK), dan Pedagang Besar (PB). Dengan konsumen akhir Perusahaan 

Makanan Ternak (PMT) dan Konsumen Luar Daerah (KLD). Pada tingkat petani 

belum melakukan fungsi pasca panen dengan baik. Petani hanya melakukan 

fungsi pertukaran yaitu dengan menjual jagung dalam bentuk basah atau kadar air 

yang tinggi. Fungsi yang dilakukan oleh PPD adalah fungsi pertukaran yaitu 

membeli dari petani dan menjual ke PPK jagung dan fungsi fisik yaitu 

mengangkut jagung petani. Fungsi yang dilakukan oleh PPK yaitu fungsi 

pertukaran dengan membeli jagung dari petani dan PPD serta menjual jagung ke 

PB atau PMT, kemudian PPK melakukan fungsi fisik yaitu menjemur kembali 

dan pengangkutan. Fungsi yang dilakukan oleh PB adalah fungsi pertukaran yaitu 

menjual dan membeli jagung. PB juga melakukan fungsi fisik yaitu pengangkutan 

dan pengeringan. Dalam penelitian ini lembaga yang terkait melakukan fungsi 

tataniaga yaitu fungsi pertukaran dan fungsi fisik. 

 Di dalam penelitian analisis produksi dan rantai pemasaran jagung di 

Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi selatan oleh Sondakh et al. 

(2016). Tidak dituliskan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh lembaga terkait karena 

dalam penelitian ini peneliti  membahas rantai pemasaran, marjin pemasaran dan 

pangsa harga di petani. Dalam penelitian sistem tataniaga jagung manis di Desa 

Sukajadi oleh Mahendra (2016) menjelaskan bahwa pedagang pengumpul desa 

melakukan fungsi-fungsi tataniaga berupa fungsi pertukaran, fisik, dan  fasilitas. 

Fungsi pertukaran yang dilakukan pedagang pengumpul desa ialah kegiatan 

pembelian dan penjualan. Fungsi fisik yang dilakukan pedagang pengumpul desa 

berupa pengangkutan, dan pengemasan. Fungsi fasilitas yang dilakukan oleh 

pedagang pengumpul desa berupa pengendalian risiko, pembiayaan serta 

informasi pasar. 

  Dalam penelitian Dewi et al. (2018) menjelaskan efisiensi pemasaran 

dengan melihat struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja pasar namun tidak 

menjelaskan fungsi – fungsi yang dilakukan oleh lembaga yang terkait. Adapun 

pada  setiap penelitian saluran tataniaga akan menghasilkan saluran yang berbeda-

beda, baik lembaga tataniaga yang terlibat maupun panjang saluran tataniaga yang 

terjadi. Fungsi tataniaga yang dilakukan lembaga tataniaga terkait pada penelitian 

ini antar lain petani sebagai produsen, pedagang pengumpul desa sebagai 

pedagang perantara menjalankan fungsi pertukaran dan  fungsi fasilitas. Perantara 

petani hanya melakukan fungsi fasilitas dan pedagang besar melakukan fungsi 

pertukaran, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. 
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KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka Pemikiran Teori 

Konsep Dasar Tataniaga 

Tataniaga dari perspektif makro merupakan aktivitas atau kegiatan dalam 

mengalirkan produk, mulai dari petani (produsen primer) sampai ke konsumen 

akhir. Tataniaga menjadi kegiatan yang menghubungkan antara petani dan 

konsumen akhir sehingga banyak pihak yang terlibat didalamnya. Kotler dan 

Keller (2016) menyatakan tataniaga sebagai aktivitas untuk mengatur lembaga, 

dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan tawar menawar yang 

memiliki nilai bagi konsumen serta memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. 

Secara singkat tataniaga dapat didefinisikan memenuhi kebutuhan secara 

menguntungkan. Sedangkan definisi tataniaga produk pertanian dalam arti 

tataniaga pangan Norton (2014), Siswandi dan Sari (2020) menyatakan semua 

jajaran barang dan jasa yang diperlukan untuk pertanian dalam perpindahannya 

dari petani (produsen) hingga ke konsumen akhir. Tataniaga pertanian dapat 

diartikan dari agricurtural value chain yaitu aktivitas pertanian untuk menambah 

nilai pada suatu produk.  

 

Saluran Tataniaga 

Jika rantai pasok adalah  saluran yang membentang dari bahan mentah yang 

diproduksi hingga menjadi produk jadi yang dibawa ke konsumen akhir, maka 

saluran tataniaga merupakan bagian dari rantai pasok (Kotler dan Keller, 2016). 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bayuswastha (1982) bahwa saluran tataniaga 

adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan 

antara pemindahan fisik dan kepemilikan dari suatu produk untuk menciptakan 

kegunaan bagi pasar tertentu. Bentuk saluran tataniaga yang paling sederhana 

adalah tataniaga langsung dan tidak langsung. (Fajar, 2014) Tataniaga langsung 

atau zero-level channel, merupakan kegiatan dimana produsen sekaligus 

memasarkan produk atau jasa langsung kepada konsumen. Tataniaga tidak 

langsung terdiri dari beberapa level dari 1-level channel, 2-level channel, dan 3-

level channel. Dengan adanya perantara tersebut efisiensi dan efektivitas saluran 

pemasaran akan tercapai.  

 

Fungsi–fungsi Tataniaga 

Fungsi-fungsi tataniaga dilakukan oleh lembaga yang tekait di dalam sistem 

tataniaga. Rantai-rantai dari lembaga tersebut yang disebut sebagai sistem 

tataniaga. Aliran produk pertanian dari produsen sampai ke konsumen disertai 

dengan peningkatan nilai guna komoditi pertanian tersebut. Peningkatan nilai 

guna ini terwujud apabila terdapat lembaga-lembaga tataniaga yang melaksanakan 

fungsi-fungsi tataniaga. Pada umumnya fungsi-fungsi tataniaga yang dilaksanakan 

oleh lembaga-lembaga tataniaga adalah fungsi pertukaran, fungsi fisik dan fungsi 

fasilitas (Kohls dan Uhl 2002; Asmarantaka 2012). Fungsi-fungsi pemasaran 

menurut pendekatan fungsi Asmarantaka (2012) terdiri atas: 
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1. Fungsi pertukaran adalah kegiatan tataniaga yang memperlancar pemindahan 

hak milik atas suatu barang atau jasa. Dalam pemindahan tersebut terdapat dua 

fungsi yaitu fungsi pembelian dan penjualan. Fungsi penjualan sendiri 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sehingga 

dalam penjualan biasanya pelaku mencari pembeli yang dapat membeli barang 

atau jasa tersebut sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Fungsi pembelian 

adalah pembelian persediaan produksi untuk diolah dan dijual kembali.  

2. Fungsi fisik adalah kegiatan yang melibatkan penanganan, pergerakan, dan 

perubahan fisik dari produk/jasa serta turunannya. Fungsi ini membantu 

menyelesaikan permasalahan tentang kapan, apa, dan dimana permasalahan 

terjadi. Fungsi ini terdiri atas fungsi penyimpanan, pengolahan, pengangkutan 

dan pengemasan.  

3. Fungsi fasilitas adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen dan fungsi fisik 

aktivitas fungsi fasilitas tidak langsung dalam sistem pemasaran, tetapi 

memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi fasilitas ini terdiri dari 

fungsi standarisasi, fungsi keuangan, fungsi penanggungan risiko, fungsi 

informasi pemasaran, komunikasi dan promosi (iklan).  

Lembaga Saluran Tataniaga 

Lembaga tataniaga adalah wadah yang menyelenggarakan kegiatan atau 

badan yang melaksanakan fungsi tataniaga, adapun pelaku terdiri dari golongan 

produsen, pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa. Saluran tataniaga 

(marketing channel) adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan barang 

dan jasa dari produsen ke konsumen, dimana terdapat lembaga yang terlibat di 

dalam tataniaga (Limbong dan Sitorus 1987; Harahap 2011). Setiap pelaku 

tataniaga akan memperoleh keuntungan yang berbeda dalam proses tataniaga. 

Adapun pelaku tersebut dikelompokan berdasarkan fungsi, penguasaan suatu 

barang, kedudukan dalam struktur pasar dan bentuk usaha. Berikut penjelasannya: 

1. Pengelompokan berdasarkan fungsi yang dilakukan, lembaga-lembaga 

tataniaga dapat dibedakan menjadi:  

a. Lembaga dalam kegiatan pertukaran antara produsen dan konsumen, 

contohnya: pedagang grosir, pengecer, dan lembaga perantara lainnya.  

b. Lembaga dalam melakukan perubahan fisik seperti pengolahan, 

pengangkutan dan penggudangan. Contohnya: Koperasi penampungan, 

gudang dan lainnya.  

c. Lembaga tataniaga yang menyediakan fasilitas-fasilitas tataniaga seperti 

informasi pasar. Contoh: KUD, Bank Unit Desa, dan lain-lainnya.  

2. Pengelompokan berdasarkan penguasaan terhadap suatu barang. lembaga 

tataniaga tersebut dibedakan menjadi: 

a. Lembaga yang menguasai dan memiliki barang, seperti: grosir, pengecer,  

tengkulak, dan lain-lain.  

b. Lembaga yang menguasai tetapi tidak memiliki barang. Contoh: broker 

dan lain-lain. 

c. Lembaga yang tidak menguasai dan tidak memiliki barang yang 

dipasarkan. Contoh:  Jasa Transportasi barang, Jasa penyimpanan barang.  

3. Pengelompokan berdasarkan kedudukannya dalam struktur pasar  
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a. Lembaga tataniaga yang bersaing sempurna Contoh:  pengecer sembako 

dan lain-lain.  

b. Lembaga tataniaga yang memonopolistis. Contoh: pedagang pupuk 

anorganik, pedagang bibit dan benih varietas unggul, dan lain-lain. 

c. Lembaga tataniaga yang bersifat oligopoli Contoh: importir hasil 

pertanian, perusahaan pupuk, dan lain-lain.  

4. Pengelompokan berdasarkan bentuk usahanya  

a. Lembaga tataniaga yang berbadan hukum Contoh: Perseroan Terbatas 

(PT), Firma.  

b. Lembaga tataniaga yang tidak berbadan hukum. Contoh: Koperasi, 

Perusahaan perseorangan dan sebagainya. 

Efisiensi Tataniaga 

Asmarantaka (2012) Ukuran dari efisiensi tataniaga merupakan tingkat 

kepuasan aliran barang/jasa dari konsumen, produsen dan lembaga-lembaga yang 

terlibat dalam tataniaga. Salah satu indikator efisiensi tataniaga adalah efisiensi 

(operasional) yaitu ukuran dari perbandingan (rasio) dari nilai output dengan input 

tataniaga. Efisiensi operasional atau teknis berhubungan dengan aktivitas 

tataniaga untuk meningkatkan rasio antara input dan output tataniaga. Input-input 

dalam aktivitas tataniaga ini biasanya menyangkut biaya yang telah dikorbankan 

dalam produktivitas produk serta penggunaan sumber daya dalam tataniaga untuk 

memaksimalkan penanganan produk. Nilai input disini berupa biaya tataniaga 

yang timbul dari adanya proses distribusi dari petani hingga ke konsumen akhir. 

Output merupakan hasil akhir dari suatu proses menambah nilai guna. Efisiensi 

operasional memperlihatkan kegiatan maksimisasi antara biaya input dan output 

tataniaga. Analisis yang digunakan untuk menentukan efisiensi operasional pada 

proses tataniaga produk pertanian antara lain analisis marjin tataniaga, farmer’s 

share serta rasio keuntungan biaya. 

 

Analisis Marjin Tataniaga pada Rantai Tataniaga 

Marjin tataniaga adalah perbedaan antara harga di berbagai tingkat lembaga 

tataniaga  di dalam sistem tataniaga.  Hal ini sering digunakan  untuk menjelaskan 

peristiwa yang menjembatani gap (bridging the gap) antara pasar di tingkat petani 

(farmer) dengan pasar ditingkat eceran (retailer). Marjin tataniaga adalah 

perbedaan harga akibat dari penambahan kegunaan dan fungsi yang ditunjukkan 

oleh lembaga tataniaga.  Mengacu pada Kohl dan Uhls (Asmarantaka, 2012); 

Fajar (2014) Marjin adalah bagian dari harga konsumen yang tersebar pada setiap 

lembaga tataniaga yang terlibat. 

Asmarantaka (2012), konsep marjin tataniaga merupakan perbedaan harga 

di tingkat petani (produsen) dengan harga di tingkat konsumen akhir atau retail. 

Pengertian marjin dari pendekatan keseluruhan tataniaga yang merupakan produk 

dari sistem tataniaga mulai dari petani sebagai produsen primer hingga sampai 

kepada konsumen akhir, hal tersebut dikatakan sebagai Marjin Tataniaga Total 

(MT). Pengertian marjin juga sering digunakan pada lembaga tataniaga (Mi) yang 

merupakan selisih harga jual pada lembaga ke-I dan harga beli yang didapatkan. 

Adapun nilai marjin tataniaga adalah selisih dari harga pada dua tingkat lembaga 

tataniaga yang dikalikan dengan jumlah produk yang dipasarkan. Marjin tataniaga 
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total (MT) adalah selisih harga di tingkat konsumen akhir (Pr) dengan harga di 

tingkat petani (Pf). Berikut grafik yang dapat menjelaskan marjin tataniaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Kurva Marjin Tataniaga 
Sumber : Hammond dan Dahl (1997); Asmarantaka (2012) 

 

 

Keterangan   

Pr : Harga di tingkat pedagang pengecer  

Pf : Harga di tingkat petani  

Dr : Permintaan di tingkat pengecer (primary demand)  

Df : Permintaan di tingkat petani (derived demand)  

Sf : Penawaran di tingkat petani (primary supply)  

Sr : Penawaran di tingkat pedagang pengecer (derived supply)  

Qrf : Jumlah produk di tingkat petani dan pengecer  

Pr-Pf : Marjin tataniaga 

 

Analisis Farmer’s Share pada Rantai Tataniaga 

Marjin tataniaga bukanlah satu-satunya indikator yang menentukan efisiensi 

suatu komoditas. Salah satu indikator lain yang menentukan efisiensi operasional 

adalah dengan membandingkan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga 

yang diterima oleh petani yang biasa disebut dengan farmer’s share dan biasanya 

dinyatakan dalam persen. Farmer’s share mempunyai hubungan yang negatif 

dengan marjin tataniaga, sehingga semakin tinggi marjin tataniaga maka bagian 

yang diperoleh petani akan semakin rendah. Asmarantaka (2012) menyatakan 

tingginya farmer’s share belum dapat menentukan saluran tataniaga tersebut 

efisien, sebab produk pertanian yang didistribusikan mengalami penambahan nilai 

yang spesifik pada lembaga tataniaga sehingga akan memperkecil nilai farmer’s 

share yang didapat, namun di sisi lain produk tersebut memiliki nilai tambah di 

mata konsumen. Secara lebih sederhana farmer’s share merupakan rasio harga 

ditingkat petani dengan harga di tingkat retail atau konsumen akhir dalam bentuk 

persentase. Farmer’s share belum tentu saluran tataniaganya tidak efisien, karena 

harus mempertimbangkan kepuasan konsumen yang didapatkan dari kegiatan 

penanganan produk untuk menambah nilai produk tersebut. 

P Sr 

Sf 

Dr 

Df 

Q Qrf 

Pr 

Pf 
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Analisis Rasio Keuntungan dan Biaya pada Rantai Tataniaga 

Rasio keuntungan terhadap biaya merupakan jumlah keuntungan yang 

diterima atas biaya yang telah dikeluarkan. Rasio keuntungan terhadap biaya 

merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk pengukuran efisiensi 

operasional (Asmarantaka 2012). Semakin meratanya penyebaran rasio 

keuntungan terhadap biaya pada setiap lembaga tataniaga, maka secara teknis 

sistem tataniaga tersebut semakin efisien. Rasio keuntungan dan biaya digunakan 

untuk mengidentifikasi besarnya keuntungan yang diperoleh oleh tiap-tiap 

lembaga tataniaga. ketika biaya tataniaga naik sebesar satu satuan. Perbandingan 

dari opportunity cost dengan biaya adalah keuntungan maka indikator tersebut 

harus bernilai positif (atau >0). Efisiensi Operasional akan semakin efisien jika 

persebaran rasio keuntungan dan biaya merata di setiap lembaga yang terlibat 

didalamnya. Rasio keuntungan terhadap biaya dapat dirumuskan sebagai berikut :  

 

Rasio dan Keuntungan Biaya =  
  

  
 

 

 

Keterangan :   

Πi = Keuntungan lembaga tataniaga ke-i 

Ci = Biaya tataniaga pada lembaga tataniaga ke-i 

Kerangka Pemikiran Operasional   

 

Walaupun memiliki produksi jagung yang tinggi, komoditas jagung di 

Kecamatan Gemuh masih kalah dengan produksi jagung di Kecamatan Patean. 

Namun, produktivitas jagung di Kecamatan gemuh lebih tinggi dibandingkan 

Kecamatan Patean. Tataniaga jagung di Kabupaten Kendal memiliki berbagai 

segmen pasar yang juga memiliki permintaan yang tinggi dari industri pabrik 

pakan nasional, pasar tradisional hingga peternak lokal harusnya dapat 

meningkatkan pendapatan. 

 Produktivitas jagung yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan petani 

jagung karena kendala petani jagung yang tidak mengetahui secara detail 

kebutuhan permintaan jagung oleh konsumen akhir. Informasi kurang cukup 

diterima oleh petani akan mengakibatkan penentuan harga lebih didominasi oleh 

lembaga tataniaga karena lembaga tataniaga mengetahui apa yang diinginkan oleh 

konsumen akhir. Sehingga, penentuan harga berfluktuasi dengan cepat karena 

alasan kriteria jagung tidak sesuai dengan permintaan. Selain itu, pola saluran 

yang terbentuk pada tataniaga jagung memberikan banyak pilihan pola saluran 

untuk petani. Petani dapat melihat semua pola saluran tataniaga yang terbentuk 

dan menentukan pola saluran tataniaga mana yang akan dipilih untuk tataniaga 

jagung.    

Penelitian ini menggunakan dua analisis, yakni analisis deskriptif kualitatif 

dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 

mengindentifikasi lembaga yang terlibat dalam tataniaga, fungsi-fungsi yang 

dilakukan oleh lembaga yang terlibat serta mengidentifikasi pola saluran tataniaga 
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yang terbentuk pada tataniaga jagung. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan 

untuk menghitung dan menganalisis  volume penjualan jagung, farmer’s share, 

marjin tataniaga dan rasio keuntungan terhadap biaya. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat dilihat kerangka pemikiran penelitian secara skematis pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3 Diagram Alur Kerangka Pemikiran Operasioanal Rantai Tataniaga 

Jagung Piipil di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, di Provinsi 

Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive). 

Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan Kecamatan Gemuh menjadi 

salah satu kecamatan sentra produksi jagung di Kabupaten Kendal. Selain itu, 

Kecamatan Gemuh merupakan kecamatan dengan produktivitas jagung tertinggi 

diantara kecamatan lain. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Februari 

- Produktivitas jagung di Kecamatan gemuh 

- Informasi permintaan jagung yang tidak diketahui petani 

- Harga jagung yang berfluktuasi membuat antara pendapat yang di 

terima petani dengan harga yang dibayarkan konsumen berbeda cukup 

jauh  

- pilihan saluran tataniaga yang lebih efisien yang belum diketahui 

-  

Analisis Kualitatif 

1. Analisis saluran dan 

lembaga tataniaga 

2. Analisis fungsi tataniaga 

3. Pola saluran tataniaga 

Analisis Kuantitatif  

1. Analisis marjin tataniaga  

2. farmer’s share 

3. Rasio Keuntungan terhadap Biaya 

Hasil Penelitian 

Rekomendasi sistem tataniaga jagung yang lebih efisien di lokasi 

penelitian 

Analisis Rantai Tataniaga 
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sampai dengan bulan April 2020. Bulan Februari adalah waktu musim panen 

jagung dari musim tanam bulan Oktober akhir hingga November. Penelitian 

tentang rantai tataniaga jagung pipil di Kecamatan Gemuh belum pernah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Jenis Data dan Sumber Data 

Tabel 4. Kebutuhan data penelitian 

Jenis Data Data Sumber Data Periode 

Primer 

 Produksi jagung di 

Kecamatan Gemuh 

 Petani  Februari 

2020 - 

April 

2020 

 Biaya pemasaran 

dan fungsi 

pemasaran 

 Petani dan 

Lembaga 

Pemasaran 

 Februari 

2020 - 

April 

2021 

 Harga jagung di 

tingkat petani dan 

lembaga pemasaran 

responden 

 Petani dan 

Lembaga 

Pemasaran 

 Februari 

2020 - 

April 

2022 

Sekunder 

 Produksi, luas 

panen, dan 

produktivitas jagung 

nasional 

 BPS  2015 

 Volume pemakaian 

jagung untuk pakan 

dalam negeri 

 BPS  2018 

 Monografi 

Kecamatan Gemuh 

 BPS  2019 

 Teori-teori dan 

rujukan 

 Jurnal dan 

Textbook 

 

 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari turun lapang dan wawancara secara langsung 

dengan petani dan pihak yang terkait dalam tataniaga. Wawancara dilakukan 

dengan mempersiapkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disusun oleh 

peneliti yang akan menjadi panduan pertanyaan. Kuesioner diajukan dengan 

dibimbing langsung oleh peneliti dan diwawacarakan kepada petani secara 

langsung dan mendalam sesuai panduan pertanyaan yang telah disusun.  Data 

sekunder diperoleh dari hasil penelitian baik skripsi maupun tesis terkait dengan 

topik tataniaga jagung, laporan tahunan tertulis dalam website resmi (kementerian 

pertanian, BPS dan BPS Jawa Tengah), laporan dari instansi terkait dan laporan-

laporan lain yang berkaitan dengan penelitian. 
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Metode Pengumpulan Data dan Penentuan Responden 

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian analisis rantai tataniaga 

jagung pipil adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam 

kepada petani, lembaga tataniaga dan konsumen akhir jagung pipil. Data primer 

yang didapatkan dari wawancara langsung adalah data penjualan jagung yang 

dilakukan petani pada periode panen jagung bulan Februari 2020 sampai April 

2020. Data yang diambil dari lembaga tataniaga yang terlibat merupakan data 

penjualan dan pembelian jagung di periode yang sama. Data primer dikumpulkan 

dengan pengamatan secara langsung. Hasil yang di dapat merupakan informasi 

kegiatan tataniaga yang dilakukan petani dan lembaga tataniaga yang terkait, 

fungsi  tataniaga dan saluran tataniaga jagung di Kecamatan Gemuh.  

Petani sebagai produsen adalah petani yang tergabung dalam poktan 

maupun petani yang tidak tergabung poktan. Penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling (secara sengaja) dengan kriteria berdasarkan pengalaman 

petani dalam menanam jagung minimal lima tahun dan petani  melakukan 

usahatani jagung. Pengumpulan  Petani yang dijadikan responden di bantu oleh 

penyuluh pertanian di Kecamatan Gemuh. Responden penelitian ini sebanyak 30 

orang petani yang berasal dari tiga desa perwakilan yaitu Desa Triharjo, Desa 

Pucangrejo dan Desa Jenarsari. BPS Kendal (2020) menyatakan bahwa desa 

tersebut memiliki produksi jagung yang tinggi. Sehingga, desa tersebut dianggap 

dapat mewakili keseluruhan Kecamatan Gemuh.   

Pengambilan sampel lembaga tataniaga terkait ditentukan dengan metode 

snowball sampling. Metode ini dipilih kerena peneliti belum mengetahui lembaga 

yang terlibat dalam saluran tataniaga jagung di Kecamatan Gemuh. Metode 

snowball sampling diawali dengan  pencarian informasi yang sudah didapat dari 

petani. Informasi lembaga tataniaga selanjutnya diperoleh dari informasi lembaga 

tataniaga sebelumnya. Pencarian informasi tersebut berlangsung hingga pada 

lembaga yang terlibat pada batas ruang lingkup yang diteliti atau konsumen akhir. 

Lembaga yang terlibat sebagai responden sebanyak 14 orang antara lain adalah 

pedagang pengumpul, perantara petani dan pedagang besar. 

Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung keadaan sistem rantai tataniaga baik fungsi rantai 

tataniaga yang terjadi di setiap lembaga, lembaga yang terkait, dan saluran 

tataniaga. Analisis kuantitatif dalam pengukuran kinerja rantai tataniaga 

digunakan pendekatan efisiensi tataniaga dengan analisis marjin tataniaga, analisis 

farmer’ share, dan rasio keuntungan dan biaya. Data kuantitatif diolah 

menggunakan Microsoft Excel 2010. 

Analisis Saluran Tataniaga, Lembaga Tataniaga, dan Fungsi Tataniaga 

Analisis saluran tataniaga dilakukan dengan mengamati rantai tataniaga 

yang terjadi pada produsen jagung (petani), lembaga tataniaga yang terlibat 

hingga konsumen akhir. Jalur tataniaga yang berbeda akan membentuk pola 

saluran rantai tataniaga juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari 

pendapatan dan keuntungan yang diperoleh. Jalur tataniaga dilakukan dengan 



18  

 

diikuti serangkaian fungsi yang diperlukan dalam menggerakan input atau produk 

dari tingkat produksi primer hingga konsumen akhir. Pendekatan analisis rantai 

tataniaga pertanian dapat berupa pendekatan fungsi yaitu fungsi pertukaran, fungsi 

fisik dan fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran adalah aktivitas dalam perpindahan 

hak milik barang/jasa, terdiri dari fungsi pembelian, penjualan dan fungsi 

pengumpulan. Fungsi fisik yaitu aktivitas penanganan, pergerakan dan perubahan 

fisik dari komoditas jagung, yang terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan 

dan pengolahan. Fungsi fasilitas adalah fungsi yang dapat memperlancar fungsi 

pertukaran dan fungsi fisik, terdiri dari fungsi standardisasi, fungsi keuangan, 

fungsi penanggungan risiko dan fungsi intelijen tataniaga (mengumpulkan, 

menginterpretasikan dan menyebarkan informasi pasar. 

Analisis Kinerja Rantai Tataniaga 

Kinerja rantai tataniaga merupakan bagian dari rantai pasok sehingga dalam 

definisinya dengan pendekatan definisi rantai pasok yaitu kegiatan yang 

melibatkan banyak pelaku dalam memasok bahan baku, mengolah produk hingga 

produk tersebut sampai di tangan konsumen dan habis masa pakainya. Dalam 

analisis kinerja rantai tataniaga menggunakan analisis efisiensi tataniaga. Analisis 

efisiensi tataniaga dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi rantai 

tataniaga secara keseluruhan. Kohls dan Uhl (2002) menyatakan bahwa 

pendekatan yang dapat digunakan dalam efisiensi tataniaga terdiri dari dua cara 

yaitu efisiensi operasional dan efisiensi harga. Analisis efisiensi tataniaga dalam 

penelitian ini hanya dengan menggunakan efisiensi operasional. 

Analisis Marjin Tataniaga 

Analisis marjin tataniaga dilakukan dengan cara kuantitatif. Analisis ini 

berdasar pada data primer yang didapat dari setiap tingkat lembaga tataniaga 

mulai produsen primer hingga konsumen akhir. Marjin tataniaga jagung dapat 

dihitung dengan pengurangan dari harga penjualan jagung dengan harga jagung di 

setiap lembaga tataniaga yang terlibat. Perhitungan marjin tataniaga juga dapat 

dihitung dengan penjumlahan biaya tataniaga yang dikeluarkan dari fungsi 

tataniaga dengan keuntungan tataniaga yang diperoleh dari adanya sistem 

tataniaga. Marjin tataniaga total adalah jumlah dari marjin setiap lembaga dalam 

sistem tataniaga. Secara matematis, marjin tataniaga dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Asmarantaka 2012) 

Mi = Pji - Pbi 

Mi = Ci + πi 

Pji – Pbi = Ci + πi 

Melalui persamaan di atas, didapatkan persamaan baru yang merumuskan 

keuntungan lembaga tataniaga tingkat ke-i sebagai berikut : 

 

πi = Pji – Pbi – Ci 

 

sedangkan marjin tataniaga total adalah  

 

MT = ∑Mi 

 

Keterangan : 

Mi = Marjin tataniaga di tingkat lembaga ke-i 
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Pji = Harga penjualan untuk lembaga tataniaga ke-i 

Pbi = Harga pembelian untuk lembaga tataniaga ke-i 

Ci = Biaya lembaga tataniaga tingkat ke-i 

πi = Keuntungan lembaga tataniaga tingkat ke-i 

MT = Marjin total 

I = 1,2,3,….,n 

Analisis Farmer’s share 

Farmer’s share merupakan salah satu indikator efisiensi tataniaga yang 

dihitung untuk mengetahui seberapa besar bagian yang diterima oleh petani dari 

harga yang dibayarkan konsumen akhir. Nilai farmer’s share memiliki hubungan 

yang negatif dengan nilai marjin tataniaga, semakin tinggi nilai marjin tataniaga 

makan nilai farmer’s share semakin rendah, dan sebaliknya. Farmer’s share 

secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Asmarantaka 2012): 

 

   
  

  
       

Keterangan : 

Fs = Farmer’s share 

Pf = harga di tingkat petani 

Pr = harga yang dibayar konsumen akhir 

 

Dengan semakin mahal harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir maka 

bagian yang diterima oleh produsen primer semakin sedikit, karena produsen 

primer menjual komoditas pertanian dengan harga yang relatif rendah. Hal ini 

dapat memperlihatkan hubungan antara marjin tataniaga dengan bagian yang 

diterima oleh produsen primer.  

Analisis rasio keuntungan dan Biaya 

Dalam penelitian ini analisis rasio keuntungan dan biaya dihitung dengan 

data kuantitatif. Untuk mengetahui penyebaran rasio keuntungan dan biaya pada 

masing-masing lembaga tataniaga yang terkait dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
  

  
⁄  

Keterangan : 

R/C = Rasio keuntungan dan biaya 

Li = Keuntungan lembaga tataniaga 

Ci = biaya tataniaga 

Analisis Efisiensi Operasional Tataniaga 

 Dalam penentuan efisiensi operasional tataniaga dihitung dengan data 

kuantitafif dengan cara membandingkan nilai marjin tataniaga, nilai farmer’s 

share dan nilai rasio keuntungan terhadap biaya antar pola saluran. Indikasi suatu 

saluran tataniaga tergolong jika saluran saluran tersebut memiliki nilai marjin 

yang rendah, nilai farmer’s share yang tinggi dan rasio keuntungan terhadap biaya 

yang tinggi atau menyebar secara merata nilai marjin tataniaga. Dalam 

mendukung keputusan pemilihan saluran yang lebih efisien, digunakan metode 

ranking dengan memberikan nilai bobot pada setiap nilai marjin tataniaga, 
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farmer’s share dan rasio keuntungan terhadap biaya. Metode ranking dengan 

pemberian bobot nilai dapat diterangkan sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Nilai bobot ranking 

Rangking Bobot nilai 

1 3 

2 2 

3 1 

 

Keterangan: 

Rangking 1 = Nilai marjin terendah,  

Nilai farmer’s share tertinggi,  

Nilai rasio keuntungan terhadap biaya tertinggi.  

 

 Definisi dan Batasan Operasional  

1. Lembaga pemasaran merupakan pelaku yang terlibat dalam tataniaga jagung 

dari petani hingga konsumen akhir. Berikut definisi dari lembaga yang 

terlibat : 

a. Petani jagung adalah sesorang yang melakukan usahatani dan melakukan 

kegiatan pemanenan dari bulan februari hingga april. 

b. Perantara petani adalah individu yang melakukan jasa pengangkutan dan 

pemasaran jagung dari petani ke pedagang besar. 

c. Pedagang pengumpul desa adalah individu yang melakukan 

pengumpulkan dan pembelian jagung yang dipanen oleh petani jagung. 

d. Pedagang besar adalah individu yang melakukan kegiatan pembelian dari 

petani, pedagang pengumpul desa dan perantara petani dan melakukan 

menjual dan mengirim jagung ke konsumen akhir.  

2. Jagung yang diproduksi di Kecamatan Gemuh adalah jagung pipil dari 

varietas hibrida. 

3. Jagung yang dikirim ke konsumen akhir dikemas menggunakan karung yang 

berkapasitas 60-80 kg per kemasan. Karung merupakan anyaman plastik yang 

biasa digunakan untuk mengemas gabah 

4. Pengangkutan jagung dari petani menggunakan mobil pick up L300 dan 

motor tosa. Pengangkutan jagung ke konsumen akhir menggunakan truk 

ekspedisi yang mampu mengangkut sembilan ton hingga sepuluh ton. 

5. Biaya pengangkutan merupakan borongan dari biaya bahan bakar, biaya sewa 

kendaraan dan biaya supir. 

6. Peneliti hanya dapat menjangkau konsumen akhir yang berada di kawasan 

Kabupaten Kendal. Informasi harga konsumen akhir di luar kawasan 

diketahui dari harga jual lembaga sebelumnya. 

7. Risiko pertanian seperti komoditas jagung mudah busuk dan ketepatan waktu  

distribusi pada komoditas jagung pipil tidak dibahas karena risiko alamiah 

terjadi pada komoditas pertanian. Risiko tersebut sudah dapat teratasi dengan 

meminimalisir kadar air serta pengangkutan komoditas jagung pipil secara 

langsung dana cepat.  
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

Keadaan Wilayah 

 

Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di 

Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1001.73 Km
2
. Kabupaten Kendal 

merupakan kabupaten terluas ke-20 yang terdiri atas 20 kecamatan dan 286 

desa/kelurahan. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Kendal terjadi di 

bulan juni 0 mm dan rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Januari 

yaitu 373.2 mm (Kabupaten Kendal dalam angka 2020).  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Provinsi 

Jawa Tengah. Kecamatan Gemuh merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

bagian utara wilayah Kabupaten Kendal. Posisi geografi Kecamatan Gemuh 

terletak pada 6°56’ 19” - 7°3’ 29” Lintas Selatan dan 110°5’17” - 110°09’06” 

Bujur Timur. Kecamatan Gemuh berbatasan langsung dengan: 

Sebelah Utara : Kecamatan Cepiring dan Kangkung 

Sebelah Selatan : Kecamatan Patean 

Sebelah Barat : Kecamatan Ringinarum dan Rowosari 

Sebelah Timur : Kematan Pegandon 

Secara administratif, Kecamatan Gemuh memiliki 16 desa dengan desa terjauh 

adalah Desa Jenarsari dan desa terdekat adalah desa Gemuh blanten yang 

merupakan tempat ibukota Kecamatan Gemuh. Secara keseluruhan wilayah ini 

mencapai 381 700 ha dengan komposisi 211 690.82 lahan bukan pertanian, 146 

200 ha lahan sawah dan 23 800 ha lahan pertanian bukan sawah (lahan, hutan, dan 

kebun). 

Wilayah Kecamatan Gemuh seluruhnya merupakan dataran dengan 

ketinggian tanah ±15 meter di atas permukaan laut dan rata-rata curah hujan per 

hari sebesar 12.9 mm/hari. Pertanian merupakan lapangan usaha utama mayoritas 

penduduk di Kecamatan Gemuh. Komoditas unggul pertanian di wilayah 

Kecamatan Gemuh adalah jagung dan padi sawah. Jagung yang dibudidayakan 

adalah jagung hibrida yang dinilai lebih mudah pembudidayaannya. Selain itu, 

jagung hibrida mudah dalam tataniaganya. 

 

Karakteristik Petani Responden 

 Petani responden pada penelitian ini adalah petani yang melakukan kegiatan  

budidaya dan tataniaga jagung. Petani responden dipilih berdasarkan metode 

purposive sampling yaitu pemilihan yang dilakukan  disengaja penentuan petani 

responden. Petani responden dalam penelitian ini terdiri dari 30 petani responden. 

Usahatani jagung merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi petani 

responden. Usahatani yang dilakukan oleh petani responden yaitu pengelolaan 

sawah hingga pemanenan. Hampir semua masyarakat Kecamatan Gemuh 

memiliki sawah yang ditanami jagung. Selain membudidayakan jagung, petani 

responden juga berprofesi sebagai pedagang, perangkat desa, buruh pikul dan 

lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik petani responden 

berbeda-beda terlihat dari usia, tingkat pendidikan, luas lahan yang diusahakan 

serta pengalaman bertani. 
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 Usia petani responden pada penelitian ini didominasi oleh petani berusia 45 

hingga 60 tahun yang berjumlah tiga belas orang (43.33 persen), petani berusia 

lebih dari 60 tahun berjumlah sepuluh orang (33.33 persen), dan petani berusia 

kurang dari 45 tahun berjumlah tujuh orang (23.33 persen). Usia petani dari umur 

45 hingga 60 tahun menunjukkan usia produktif petani di Kecamatan Gemuh. 

Sedangkan untuk petani yang berusia kurang dari 45 tahun jumlahnya lebih 

sedikit dibandingkan rentang usia lainnya. Hal ini dapat merupakan salah satu 

indikasi bahwa di Kecamatan Gemuh minat anak muda menjadi petani jagung 

cukup sedikit. Adapun karakteristik petani responden apabila dilihat dari jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, luas lahan serta pengalaman bertani secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 6. Karakteristik petani responden jagung di Kecamatan Gemuh 

No. Keterangan Jumlah petani (orang) Persentase (%) 

1 Usia  

  

 

≤ 45 tahun 7 23.33 

 

46-57 tahun 13 43.33 

 

≥ 58 tahun 10 33.33 

2 Pendidikan terakhir 

  

 

Tidak Sekolah 2 6.67 

 

SD 12 40.00 

 

SMP 10 33.33 

 

SMA 6 20.00 

 

Perguruan Tinggi 0 0 

3 Status kepemilikan lahan 

 

 

Pemilik lahan 12 40 

 

Penyewa lahan 9 30 

 

Penggarap lahan 9 30 

4 Pengalaman bertani 

  

 

≤ 20 tahun 11 36.67 

 

> 20 tahun 19 63.33 

5 Luas lahan 

  

 

< 0.50 ha 7 23.33 

 

0.50-1.00 ha 20 66.67 

  > 1.00 ha 3 10.00 
Sumber: data primer (diolah, 2020) 

 

Pengalaman bertani pada responden bervariasi, petani responden rata-rata 

sudah bertani lebih dari 20 tahun. Pengalaman bertani menjadi pengalaman petani 

dalam menentukan inovasi dan memanfaatkan teknologi, terbukti dengan petani 

responden yang menggunakan teknologi “selep” sebagai inovasi dalam 

mempersingkat waktu pemisahan biji jagung dengan tongkolnya. Usahatani 

jagung di Kecamatan Gemuh dapat berproduksi setiap tahun karena penanaman 

jagung yang tergolong mudah. Hal ini dikarenakan petani jagung memiliki 

pengalaman masing-masing dalam penanaman jagung. Usahatani jagung pada 
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luas lahan antara 0.50 ha hingga 1.00 ha dijalankan oleh 20 petani. Usahatani 

yang pada luas lahan kurang dari 0.50 ha dijalankan oleh tujuh petani. Tiga petani 

lainnya menjalankan usahatani jagung pada lahan dengan luas lebih dari 1.00 ha.  

Tingkat pendidikan petani responden beragam mulai dari petani yang tidak 

bersekolah hingga mengenyam pendidikan sekolah menegah. Petani yang tidak 

bersekolah berjumlah dua orang (6.67 persen), petani yang berpendidikan SD 

berjumlah 12 orang (40.00 persen), petani yang berpendidikan terakhir SMP 

sebanyak sepuluh orang (33.33 persen), petani yang berpendidikan terakhir SMA 

sebanyak enam orang (20.00 persen) dan tidak ada petani responden yang 

berpendidikan hingga perguruan tinggi. Tingkat pendidikan petani responden 

memperlihatkan proses pengambilan keputusan dan penerimaan informasi tentang 

pasar jagung. Terbukti dengan petani responden yang memutuskan mengikuti 

sebuah kelompok tani. Dari kelompok tani tersebut petani mempertimbangkan 

output yang akan didapatkan dari sebuah kelompok tani, misal petani 

mendapatkan penyuluhan atas pembudidayaan jagung.  

 

Karakteristik Lembaga Tataniaga 

 

 Lembaga tataniaga yang turut andil berjumlah 14 orang yang terdiri atas 

pedagang pengumpul desa, pedagang besar dan perantara petani. Karakteristik 

lembaga tataniaga dikelompokan berdasarkan pada usia, tingkat pendidikan dan 

pengalaman usaha. 

 

Tabel 7. Karakter lembaga tataniaga pengumpul desa jagung pipil di Kecamatan   

Gemuh 

No. Keterangan Jumlah responden (orang) Persentase (%) 

1 Usia     

 

40-55 tahun 2 33.33 

 

≥ 56 tahun 4 66.67 

2 Tingkat Pendidikan     

 

Tidak sekolah 1 16.67 

 

SD 4 66.67 

 

SMP 0 0 

 

SMA 1 16.67 

  Perguruan tinggi 0 0 

3 Pengalaman usaha  

 

≤ 10 tahun 1 16.67 

 

11-20 tahun 3 50.00 

  > 20 tahun 2 33.33 
Sumber: data primer (diolah,2020) 
  

Pihak responden yang berperan sebagai lembaga tataniaga mayoritas berada 

pada pug usia 40 hingga 55 tahun. Responden di kelompokan menjadi pedagang 

pengumpul desa, perantara petani, dan pedagang besar. Pada responden tataniaga 

tingkat pedagang pengumpul desa berjumlah enam orang (42.86 persen). 
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Mayoritas usia pedagang pengumpul desa yaitu lebih dari 56 tahun. usia pedagang 

pengumpul desa bukan menjadi satu – satunya karakter pedagang pengumpul 

desa. pedagang pengumpul desa memiliki peran mengumpulkan jagung pipil yang 

ada di desa. Mayoritas tingkat pendidikan terakhir SD dan memiliki pengalaman 

kerja 11 hingga 20 tahun. Berikut tabel karakteristik responden lembaga tataniaga 

pedagang pengumpul desa. 

 Lembaga tataniaga sebagai perantara petani tidak melakukan jual beli 

jagung. Namun, pada lembaga ini bertugas untuk mengangkut jagung dari petani 

dan menjualnya ke pedagang besar tanpa mengambil marjin. keberadaan lembaga 

tataniaga perantara petani masih sedikit dalam sistem tataniaga jagung. Pada 

Kecamatan gemuh saja hanya terdapat 2 lembaga. Berikut ini tabel yang 

menunjukkan karakteristik lembaga tataniaga perantara petani. 

 

Tabel 8. Karakter lembaga tataniaga perantara petani jagung pipil di Kecamatan 

Gemuh 

No. Keterangan Jumlah responden (orang)  Persentase (%) 

1 Usia 

  

 

56 tahun 1 50 

 

66 Tahun 1 50 

2 Tingkat pendidikan     

 

Tidak sekolah 0 0 

 

SD 1 50 

 

SMP 1 50 

 

SMA 0 0 

  Perguruan tinggi 0 0 

3 Pengalaman usaha 

  

 

3 tahun 1 50 

  5 tahun 1 100 
Sumber: data primer (diolah 2020) 

 

Adapun pedagang besar biasanya memiliki rentang usia 35 tahun hingga 60 

tahun. Pedagang besar menjadi lembaga tataniaga yang membeli jagung dalam 

jumlah besar dibandingkan lembaga tataniaga lainnya. Pedagang besar biasanya 

memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, responden lembaga tataniaga 

sebagai pedagang besar sudah sadar akan pentingnya pendidikan formal. 

Pedagang besar menempuh pendidikan terakhir SMA sebanyak empat orang 

(66.67 persen). Dua responden pedagang besar tamat perguruan tinggi (33.33 

persen). Pada responden pedagang besar memiliki pengalaman usaha hingga 20 

tahun. semakin tinggi pengalaman usaha responden pedagang besar menunjukkan 

bahwa pedagang besar tersebut memiliki kekuatan tataniaga lebih besar dari 

pedagang besar lain. pengalaman usaha juga menunjukkan bahwa suatu responden 

pedagang besar memiliki informasi yang lebih kuat dalam sistem tataniaga. 

Pedagang besar juga biasanya mewariskan pekerjakan tersebut kepada anak atau 

keluarganya untuk tetap menjalankan usaha sebagai pedagang besar. Antara 

pedagang besar satu dengan pedagang besar lain akan saling menjalin kerjasama 

dalam menjalankan usaha.  
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Tabel 9. Karakter lembaga tataniaga pedagang besar jagung pipil di Kecamatan 

Gemuh 

No. Keterangan Jumlah responden (orang) Persentase (%) 

1 Usia     

 

≤ 40 tahun 2 33.33 

 

40-55 tahun 2 33.33 

 

≥ 56 tahun 2 33.33 

2 Tingkat Pendidikan     

 

Tidak sekolah 0 0 

 

Tamat SD 0 0 

 

Tamat SMP 0 0 

 

Tamat SMA 4 66.67 

  Tamat Perguruan tinggi 2 33.33 

3 Pengalaman usaha 

  

 

≤ 10 tahun 2 33.33 

 

11-20 tahun 4 66.67 

  > 20 tahun 0 0 

Sumber: Data primer (diolah, 2020) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Analisis Lembaga Tataniaga 

Asmarantaka (2012) menjelaskan bahwa teori lembaga pemasaran adalah 

sekumpulan orang-orang yang terlibat dalam terbentuknya saluran pemasaran. 

Walaupun hanya bertugas mengangkut barang maka orang tersebut termasuk 

lembaga pemasaran. Pada tataniaga jagung pipil di Kecamatan Gemuh Kabupaten 

Kendal, petani sebagai produsen lebih memilih menjual jagung dalam bentuk pipil 

karena selain lebih memberikan nilai jual yang lebih tinggi penyimpanan jagung 

dalam bentuk pipil juga lebih praktis dan tidak menghabiskan banyak ruang. 

Jagung pipil yang dijual petani juga merupakan jagung hibrida yang 

penggunaannya cenderung untuk industri pakan ternak. Adanya lembaga tataniaga 

memudahkan petani dalam memasarkan jagung serta memudahkan kebutuhan 

konsumen akhir terhadap jagung. Lembaga tataniaga yang terlibat pada tataniaga 

jagung pipil penelitian ini adalah pedagang pengumpul desa, perantara petani dan 

pedagang besar. Pedagang pengumpul desa dan perantara petani yang menjadi 

responden dalam penelitian ini berada di lokasi Kecamatan Gemuh. Sedangkan 

untuk pedagang besar berada sekitar lingkup Kabupaten Kendal. Lokasi lembaga 

pemasaran yang tersebar jauh ini mengakibatkan banyaknya saluran tataniaga 

pada tataniaga jagung pipil. 
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Pedagang Pengumpul Desa   

Pedagang pengumpul desa diartikan sebagai pedagang yang membeli 

jagung dari hasil panen petani kemudian menjualnya pada pedagang besar yang 

berada di sekitar lokasi. Pedagang pengumpul desa melakukan pengecekan tingkat 

kadar air terlebih dahulu sebelum jagung dibawa ke pedagang besar. Jika kadar air 

sudah memenuhi maka pedagang pengumpul desa akan datang ke rumah petani 

dengan membawa mobil pick up untuk mengambil jagung dan mengangkutnya 

menuju gudang penyimpanan jagung pedagang besar. Biasanya pedagang 

pengumpul desa tidak akan menyimpan jagung dirumahnya karena menyimpan 

jagung dapat menyebabkan jagung mengalami penyusutan serta jika tidak 

langsung dibawa ke pedagang besar akan menghabiskan banyak biaya 

pengangkutan. Pedagang pengumpul biasanya mengirimkan jagung ke pedagang 

besar dengan kuantitas maksimum mobil pick up. 

 

Perantara Petani 

 Perantara petani merupakan seseorang yang memiliki informasi tataniaga 

jagung yang cukup banyak dibandingkan petani. Namun, perantara petani tidak 

memiliki kuasa atas barang yang meraka angkut ke pedagang besar.  Perantara 

petani biasanya dimintai jasa oleh petani untuk memasarkan jagung ke pedagang 

besar. Perantara petani akan mengambil jagung dari rumah petani kemudian 

mengangkutnya ke pedagang besar. Perantara tidak memiliki modal cukup untuk 

menjadi pedagang pengumpul desa sehingga perantara petani hanya menyediakan 

jasa mengangkut jagung dan informasi harga jagung yang lebih mahal di tingkat 

pedagang besar. Dalam sistem pembayaran dilakukan dengan pembayaran tunai 

sesuai nota dari pedagang besar. Kemudian perantara petani akan mendapat 

komisi jasa pengangkutan jagung serta jasa memasarkan jagung. 

 

Pedagang Besar 

 Pedagang besar pada tataniaga jagung pipil di Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal membeli jagung pipil dari petani dan juga pedagang 

pengumpul desa. Pedagang besar biasanya membeli jagung tidak hanya dari satu 

daerah melainkan dari beberapa daerah jika kuantitas jagung di Kecamatan 

Gemuh sedikit. Pedagang besar biasanya membeli jagung dengan kuantitas yang 

cukup besar karena pedagang besar memiliki gudang untuk menyimpan jagung. 

Adapun pedagang besar mengirim ke konsumen akhir baik yang berada di lokasi 

Kabupaten Kendal atau daerah luar Kabupaten Kendal. Jagung yang dikirim ke 

konsumen akhir dari pedagang besar biasanya dengan kuantitas yang besar 

menggunakan angkutan dengan kapasitas mencapai 45 ton. Adapun beberapa 

pedagang besar dalam pemasaran jagung terkadang menggunakan sistem kontrak 

dengan konsumen akhir. Isi kontrak antara lain besar volume kuota jagung sebesar 

200 ton jika kuota tidak terpenuhi maka pedagang besar akan terkena penalti. 

Dengan kontak maksimal 1 bulan. Kadar air jagung 15 persen jika kadar air di 

atas 15 persen maka mendapatkan rafaksi (harga diturunkan). Sistem pembayaran 

yang diterapkan yaitu pembayaran akan terlunasi jika jagung sudah memenuhi 

kuota.  
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Analisis Saluran Pemasaran 

 

 Jagung di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal diserap sebagai pakan 

ternak lokal Kabupaten Kendal dan pabrik besar yang ada di luar Provinsi Jawa 

Tengah maupun pabrik pakan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan 

wawancara langsung terdapat dengan lembaga tataniaga yang ikut serta dalam 

penelitian ini, menginformasik bahwa kuantitas jagung di Kecamatan Gemuh 

menjadi bagian kecil dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak di Kabupaten 

Kendal. Walaupun begitu, jagung pipil di Kecamatan Gemuh memiliki kualitas 

jagung yang dapat memenuhi kriteria sebagai pakan ternak.  Total hasil produksi 

jagung oleh 30 petani responden bulan Februari hingga bulan April 2020 

sebanyak 104.813 kg atau setara dengan 104,8 ton. Jumlah produksi tersebut 

kemudian didistribusikan ke lembaga pemasaran untuk dilakukan proses 

penjualan. Menurut penelitian Rizaldi (2017) menjelaskan efisiensi tataniaga 

jagung dengan pendekatan efisiensi harga dan efisiensi operasional yang 

dilaksanakan di kecamatan berbeda, jagung dipasarkan ke lembaga yang lokasi 

menyebar tidak hanya di Kecamatan Patean sehingga hal tersebut yang 

menyebabkan adanya ragam saluran tataniaga. Namun pada penelitian ini jagung 

dari petani (produsen) dijual kepada konsumen akhir yaitu peternak lokal yang 

ada di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Namun, petani yang bisa menjual jagung 

pipil langsung ke peternak lokal merupakan petani yang memiliki hubungan 

kekeluargaan sebagai peternak lokal.  Saluran tataniaga yang terbentuk pada 

periode panen bulan Februari hingga April 2020 adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4 Pola Saluran Tataniaga Jagung Pipil Kecamatan Gemuh 

 

Keterangan :  

Saluran I (Petani – Pengumpul desa – Pedagang besar – Konsumen 

akhir) 

Saluran II (Petani – Perantara petani – Pedagang besar – Konsumen 

akhir) 

   Saluran III (Petani – Pedagang besar – Konsumen akhir ) 

   Saluran IV (Petani – Konsumen akhir )  

Petani Perantara Petani Pedagang besar Konsumen Akhir 

Pengumpul desa 

13.000 kg 

34.650 kg 

 

8 458 kg 

 

48.705 kg 

 
104 813 kg 
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Berdasarkan Gambar 4, saluran tataniaga terpendek adalah saluran IV jika 

dibandingkan saluran lainnya. Pada saluran IV tidak ada lembaga tataniaga yang 

terlibat, petani menjual jagung pipil langsung ke konsumen akhir yaitu peternak 

lokal. Pada penelitian ini responden yang terlibat sebanyak 30 orang sebagai 

petani responden, 6 responden pedagang pengumpul desa, 2 responden perantara 

petani, dan 6 responden pedagang besar.  

 

Saluran Tataniaga I 

 Saluran tataniaga I melibatkan 18 petani responden dengan total volume 

jagung yang dijual sejumlah 48 705 kg. Saluran tataniaga I terdiri atas dua 

lembaga tataniaga yang berpartisipasi yaitu pedagang pengumpul desa dan 

pedagang besar. Pedagang pengumpul desa merupakan pedagang yang membeli 

jagung dari petani lalu melakukan penjualan ke pedagang besar. Pedagang 

pengumpul membeli hasil panen jagung petani dengan volume dua ton hingga tiga 

ton per harinya. Pedagang pengumpul desa biasanya mendapatkan modal untuk 

membeli jagung dari pedagang besar atau dengan meminjam uang ke bank. 

Dengan modal pinjaman tersebut kemudian pedagang pengumpul desa 

memberikan bantuan pinjaman untuk petani yang membutuhkan dana dalam 

pemanenan jagung. Dalam setiap tataniaga jagung pedagang pengumpul desa 

mengumpulkan jagung dari satu desa hingga desa lain disekitarnya.  

Jagung yang dibeli oleh pedagang pengumpul desa merupakan hasil panen 

jagung yang sudah dalam bentuk dengan tingkat kadar air yang sudah ditentukan 

secara tradisional. Dalam penentuan kadar air biasanya pedagang pengumpul desa 

hanya mengecek dengan menggengam jagung tersebut. Penanda jagung tersebut 

sudah kering yaitu antar biji lebih kesat atau sesuai perasaan pedagang pengumpul 

desa atau pengecekan dengan menggigit bijian jagung jika digigit biji jagung 

keras maka hal itu sebagai penanda jagung sudah kering dan siap dipasarkan. 

Harga yang diterima petani saat menjual jagung pada pedagang pengumpul desa 

yaitu Rp4058 per kilogram. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang 

pengumpul desa kepada petani dalam saluran ini adalah pembayaran secara tunai. 

 Pedagang pengumpul desa akan melakukan pengangkutan jagung dari 

petani menuju ke pedagang besar. Biaya tataniaga yang dikeluarkan oleh 

pedagang pengumpul desa adalah biaya pengangkutan dan biaya bongkar muat. 

Biaya pengangkutan sebesar Rp42 per kg dan untuk biaya bongkar muat mencapai 

Rp31 per kg. Biaya bongkar muat meliputi biaya muat dari petani dan biaya 

bongkar jagung di pedagang besar. Harga jual dari pedagang besar yaitu sebesar 

Rp4181 per kg. Dalam rantai tataniaga jagung pipil, pedagang besar juga 

mengeluarkan biaya. Biaya tersebut antara lain biaya pengangkutan, 

penyimpanan, sortasi pengemasan serta bongkar muat. biaya pengangkutan 

sebesar Rp118 per kg. Angkutan yang digunakan pedagang besar adalah truck 

gandeng dengan kapasitas sekitar 45 ton. Biaya penyimpanan diakumulasikan dari 

satu persen penyusutan jagung. Pada saluran I biaya penyimpanan mencapai Rp21 

per kg. biaya bongkar muat mencapai Rp15 per kg. Sistem pembayaran yang 

diterapkan oleh pedagang besar yaitu pembayaran tunai untuk pedagang 

pengumpul desa yang tidak memiliki hutang dan sistem pembayaran dengan 

memotong hutang untuk pedagang pengumpul desa yang memiliki hutang. 

Seluruh jagung akan dikirim ke konsumen akhir (peternak lokal dan pabrik pakan 

ternak di luar kota). 
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Saluran Tataniaga II 

 Pada saluran tataniaga II jumlah petani responden yang terlibat yaitu empat 

orang dengan total volume jagung sebanyak 8 458 kg. Saluran tataniaga ini adalah 

saluran tataniaga yang sama dengan saluran tataniaga I tetapi pada saluran ini 

lembaga tataniaga sebagai perantara tidak menentukan harga beli jagung pada 

petani. Harga yang ditetapkan adalah harga sesuai dengan harga jagung di tingkat 

pedagang besar. Perantara petani berperan dalam pengangkutan jagung serta 

sebagai penentu pedagang besar. Biasanya perantara petani ini tidak memilih 

menjadi pedagang pengumpul desa karena modal yang dimiliki tidak mumpuni 

dan belum berani mengambil risiko hutang sebagai modal awal. Perantara petani 

juga memiliki informasi yang sama kuatnya dengan pedagang pengumpul desa.  

 Dalam pengangkutan jagung, perantara petani berperan membandingkan 

harga di pedagang besar terlebih dahulu kemudian mengangkut jagung dari petani. 

Biasanya perantara petani dalam mengangkut jagung menggunakan motor tosa. 

Biaya untuk motor tosa mencapai Rp40 per kg. Jasa yang telah diberikan  

perantara petani kepada petani akan diberi upah sebesar Rp23 per kg. Sistem 

pembayaran pada saluran ini adalah pembayaran tunai sesuai nota yang diberikan 

oleh pedagang besar. Perantara petani tidak mengambil untung sama sekali. 

Untung yang didapat perantara petani yaitu dari upah jasa yang telah diberikan. 

Upah jasa menjadi biaya yang ditanggug oleh petani dalam tataniaga jagung. 

Selanjutnya petani juga akan mengeluarkan biaya bongkar muat senilai Rp15 per 

kg. Harga jagung di tingkat pedagang besar mencapai Rp4275 per kg. Pada 

tataniaga selanjutnya jagung akan dikirim kepada konsumen akhir dengan biaya 

tataniaga yang dikeluarkan pedagang besar yaitu biaya tenaga kerja bongkar muat, 

biaya angkutan, biaya pengemasan kembali jika dibutuhkan, juga biaya sortasi 

jika diperlukan. Biaya pengangkutan yang dilakukan pedagang besar mencapai 

Rp110 per kg. Biaya penyimpanan sebesar Rp20 per kg. Biaya sortasi dan 

pengemasan sebesar Rp12 per kg. Biaya bongkar muat Rp15 per kg.  

 

 Saluran Tataniaga III 

Saluran tataniaga III terdiri atas tujuh petani responden dan satu lembaga 

tataniaga. Volume jagung dalam tataniaga ini mencapai 34 650 kg. Dalam saluran 

ini petani responden menjual jagung secara langsung ke pedagang besar. Petani 

responden ini biasanya memiliki kuantitas jagung yang mumpuni sehingga dapat 

menjual langsung kepada pedagang besar. Harga yang ditentukan merupakan 

harga yang sudah ditetapkan oleh pedagang besar yaitu sebesar Rp4843 per kg. 

harga yang sudah ditetapkan dapat turun jika kualitas jagung yang diangkut oleh 

petani kurang kering atau kadar air yang tidak sesuai dengan ketetapan pedagang 

besar.  

Sistem pembayaran yang ditetapkan adalah pembayaran secara tunai. Dalam 

saluran ini petani secara mandiri mengangkut jagung hingga ke pedagang besar 

dengan menyewa transportasi yang ada. Biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam 

saluran ini adalah biaya pengangkutan serta biaya bongkar muat. biaya 

pengangkutan meliputi biaya sewa angkutan, supir serta biaya supir. Biaya 

pengangkutan tersebut mencapai Rp57 per kg. dan biaya bongkar muat sebesar 

Rp15 per kg. Pedagang besar akan mengangkut jagung ke konsumen akhir dengan 

biaya tataniaga yang dikeluarkan adalah biaya pengangkutan, biaya bongkar muat 

dan biaya pengemasan kembali jika dibutuhkan juga biaya sortasi jika dibutuhkan. 
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Biaya pengangkutan mencapai Rp113 per kg. Biaya penyimpanan sebanyak Rp24 

per kg. Biaya sortasi dan pengemasan sebesar Rp10 per kg.  

 

Saluran Tataniaga IV 

 Saluran tataniaga IV merupakan saluran terpendek dari saluran tataniaga 

lainnya. Pada saluran tataniaga ini sangat langka ditemui karena saluran ini tidak 

melibatkan lembaga tataniaga. Dalam saluran tataniaga ini petani langsung 

menjual jagung kepada konsumen akhir. Harga yang ditetapkan oleh konsumen 

akhir adalah sebesar Rp4150 per kg. petani responden dapat menjual langsung 

jagung ke konsumen akhir karena adanya hubungan kekeluargaan dengan 

konsumen akhir tersebut. Dalam tataniaga ini petani mengeluarkan biaya tataniaga 

yaitu biaya pengangkutan dan biaya bongkar muat. Biaya pengangkutan sebesar 

Rp38 per kg. Biaya bongkar muat mencapai Rp15 per kg. dalam saluran ini total 

biaya yang dikeluarkan petani sebesar Rp53 per kg. Konsumen akhir pada saluran 

ini adalah peternak lokal mandiri yang membutuhkan jagung sebagai pakan 

ternak.  

 

Tabel 10. Biaya Tataniaga Jagung 

Partisipan pemasaran 

 Saluran  

I II III IV 

(Rp/kg) (Rp/kg) (Rp/kg) (Rp/kg) 

Petani 

    Biaya pengangkutan - 63 42 38 

Biaya bongkar muat - 15 15 15 

Jumlah 0 78 57 53 

Pedagang Pengumpul Desa       

Biaya pengangkutan 42 - - - 

Biaya bongkar muat 31 - - - 

Jumlah 73       

Perantara petani 

    Biaya jasa - - - - 

Biaya pengangkutan  - - - - 

Jumlah 

 

- 

  Pedagang Besar         

Biaya pengangkutan 118 110 113 - 

Biaya penyimpanan  21 20 24 - 

Biaya sortir dan pengemasan 15 12 10 - 

Biaya bongkar muat 15 15 15 - 

Jumlah 169 157 162 - 

Total 242 235 219 53 
Sumber: data primer (diolah,2020) 

 

Biaya tataniaga merupakan biaya yang ditanggung oleh petani hingga 

lembaga pemasaran dalam menjalankan peran masing-masing. Biaya tataniaga 

juga dapat diartikan biaya untuk menaikan nilai tambah pada jagung sehingga 



   31 

 

dapat memuaskan konsumen. Adapun biaya tataniaga petani adalah biaya yang 

dikeluarkan petani dalam memasarkan jagung.  Biaya yang ditanggung petani 

antara lain adalah biaya pengangkutan dan biaya bongkar muat jagung.  

Biaya pengangkutan tataniaga jagung  pada saluran I ditanggung oleh 

pedagang pengumpul desa sedangkan pada saluran II dan saluran III biaya 

pengangkutan tataniaga jagung ditanggung oleh petani. Biaya tataniaga yang 

ditanggung oleh pedagang pengumpul desa adalah biaya tenaga kerja dan biaya 

pengangkutan. Biaya pengangkutan diartikan sebagai upah untuk seseorang yang 

sudah melakukan pengangkutan jagung dari rumah petani ke mobil pick up. Biaya 

tenaga kerja juga berlaku untuk pembongkaran jagung pada saat jagung sudah 

sampai tempat pedagang besar. Biaya bongkar muat yang ditanggung oleh 

pedagang pengumpul desa mencapai Rp31 per kg. 

Biaya tataniaga pada tingkat pedagang besar berupa biaya tenaga kerja, 

biaya pengangkutan, biaya penyimpanan serta biaya biaya pengemasan dan sortir. 

Biaya penyimpanan yaitu biaya yang ditanggung pedagang besar dalam 

menyimpan jagung, biaya penyimpanan diperhitungkan karena jagung merupakan 

barang yang mengalami penyusutan saat disimpan cukup lama. Penyusutan 

jagung dihitung dengan mengakumulasikan 1 persen sebagai biaya penyusutan 

setiap satu karung jagung. Biaya pengemasan adalah biaya yang digunakan untuk 

mengemas kembali jagung karena kemasan rusak saat penyimpanan atau 

pengemasan ulang supaya jagung tidak rusak saat pengangkutan yang menempuh 

jarak yang jauh untuk konsumen akhir.  

 

 

Analisis Fungsi Tataniaga 

Fungsi tataniaga dapat juga disebut fungsi pemasaran. Dalam fungsi 

pemasaran terdapat fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Fungsi-

fungsi pemasaran merupakan peran lembaga tataniaga dalam sistem tataniaga 

fungsi pemasaran juga berguna untuk mempermudah distribusi jagung dari petani 

hingga konsumen akhir. Pada tingkat lembaga tataniaga satu dengan lembaga 

tataniaga lain dapat memiliki lebih dari satu fungsi tataniaga. Fungsi-fungsi 

pemasaran juga dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan kepuasan 

konsumen.   

 

Fungsi Tataniaga di Tingkat Petani 

 Menurut penelitian Rizaldi (2017) menjelaskan bahwa tataniaga jagung 

petani merupakan produsen yang melakukan tiga fungsi tataniaga yaitu fungsi 

pertukan, fungsi fisik dan fungsi fasilitas. Pada penelitian ini juga petani 

melakukan tiga fungsi tataniaga. Fungsi pertukaran pada tingkat petani adalah 

pemindahan hak milik jagung dari petani ke pedagang pengumpul desa atau 

pedagang besar. Pemindahan hak milik ini dilakukan dengan cara menjual jagung 

tersebut kepada dua lembaga tataniaga di atas. Fungsi fisik yang dilakukan petani 

terkait dengan pemindahan jagung pipil. Pemindahan jagung pipil biasanya 

membutuhkan tenaga kerja untuk bongkar muat serta membutuhkan angkutan 

dalam pemindahan jagung pipil. Pengangkutan jagung umumnya ditanggung oleh 

pedagang pengumpul desa atau pedagang besar. Namun, terdapat juga petani yang 
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mengangkut jagungnya secara mandiri untuk disetorkan ke pedagang besar. Pada 

fungsi fasilitas di tingkat petani adalah fungsi pembiayaan dan informasi pasar. 

Fungsi pembiayaan yang dilakukan petani adalah biaya memasarkan jagung, 

sedangkan informasi pasar dilakukan dengan mengetahui harga jagung dari 

sesama petani maupun lembaga tataniaga setelahnya. 

 

Fungsi Tataniaga di Tingkat Pedagang Pengumpul Desa 

 Pedagang pengumpul desa berperan mengumpulkan jagung hasil panen 

petani responden untuk kemudian dipasarkan ke pedagang besar. Fungsi 

pertukaran pada pedagang pengumpul desa adalah fungsi pembelian dan fungsi 

penjualan dengan membeli jagung dari petani dan menjualnya ke pedagang besar. 

Sistem pembayaran yang dilakukan pedagang pengumpul desa pada petani adalah 

sistem pembayaran tunai, sedangkan untuk sistem pembayaran jagung dari 

pedagang besar ke pedagang pengumpul desa terkadang menggunakan sistem 

hutang dengan jangka waktu kurang lebih seminggu. Pedagang pengumpul desa 

yang memilki hutang modal dari pedagang besar biasanya sistem pembayaran 

yang dilakukan adalah dengan memotong hutang modal yang sudah dipinjam. 

Fungsi fisik yang dilakukan adalah fungsi pengangkutan. Dengan 

mengangkut jagung dari rumah petani menuju ke gudang penyimpanan pedagang 

besar. Pengangkutan biasanya menggunakan mobil pick up L300 dengan kapasitas 

muatan sekitar 2,5 ton. Fungsi fasilitas pada pedagang pengumpul desa adalah 

fungsi pembiayaan, fungsi pengecekan dan informasi pasar. Fungsi pembiayaan 

diartikan sebagai biaya yang digunakan untuk distribusi jagung yaitu biaya 

pengangkutan dan tenaga kerja pengangkutan. Fungsi pengecekan dilakukan oleh 

pedagang pengumpul desa untuk mengurangi risiko harga jagung diturunkan atau 

jagung ditolak oleh pedagang besar. Informasi pasar didapat dari informasi harga 

yang diperoleh dari sesama pedagang pengumpul desa atau informasi dari 

pedagang besar. 

 

Fungsi Tataniaga di Tingkat Perantara Petani 

 Perantara petani merupakan lembaga tataniaga yang tidak melakukan fungsi 

pertukaran. Perantara petani hanya melakukan fungsi fisik dan fungsi fasilitas. 

Fungsi fisik yang dilakukan adalah fungsi pengangkutan, dengan mengangkut 

jagung dari petani menuju ke pedagang besar. Pengangkutan jagung biasanya 

menggunakan motor tosa yang berkapasitas 7 kuintal hingga 1 ton. Fungsi 

fasilitas yang dilakukan oleh perantara petani adalah informasi pasar. Perantara 

petani mencari informasi harga mana yang lebih tinggi. 

 

Fungsi Tataniaga di tingkat Pedagang Besar 

 Pedagang besar merupakan pedagang yang berperan menjalankan fungsi 

tataniaga dalam sistem tataniaga. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pedagang 

besar adalah fungsi pertukaran. Fungsi pertukan yaitu terdiri atas fungsi penjualan 

dan pembelian. Pedagang besar membeli jagung dari petani, perantara petani, 

maupun pedagang pengumpul desa. Fungsi penjualan yang dilaksanakan yaitu 

pedagang besar melakukan penjualan ke peternakan lokal maupun pabrik pakan 

ternak yang berada di luar daerah maupun dalam daerah. Penjualan pedagang 

besar biasanya berkapasitas besar, untuk penjualan jagung ke peternak lokal 

berkapasitas 9-10 ton, sedangkan untuk penjualan ke pabrik pakan ternak biasanya 
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berkapasitas 37-45 ton. Sistem penentuan harga disesuaikan dengan harga pasar 

yang berlaku. Dalam penjualan jagung ke peternak lokal sistem pembayaran yang 

dilakukan dengan pembayaran lunas. Sedangkan, sistem pembayaran dalam 

penjualan jagung ke pabrik pakan ternak biasanya lunas setelah kuota kapasitas 

jagung sudah terpenuhi. Penjualan ke pabrik pakan ternak biasanya menggunakan 

kontrak. 

 Fungsi fisik yang dilakukan oleh pedagang besar adalah fungsi 

pengangkutan, fungsi penyimpanan, fungsi pengemasan dan sortir. Fungsi 

pengangkutan biasanya dilakukan pada saat pedagang besar akan melakukan 

penjualan jagung. Fungsi penyimpanan jagung dilakukan oleh pedagang besar 

dengan mempersiapkan gudang  penyimpanan jagung. Biasanya gudang jagung 

akan diberi fumigasi untuk mengurangi risiko jagung berjamur. Masa simpan 

jagung di gudang yaitu selama 3 bulan karena jika lebih dari 3 bulan risiko jagung 

rusak akan lebih tinggi dan penyusutan jagung juga semakin banyak. Dalam 

mengurangi penyusutan biasanya jagung yang disimpan minimal kadar air yang 

terkandung dalam bijian jagung sekitar 16 persen. Fungsi pengemasan dan sortasi 

dilakukan jika saat penjualan jagung menempuh jarak yang cukup jauh. Sortasi 

dilakukan karena biasanya pembeli memiliki kriteria jagung yang dibutuhkan 

dalam pembelian jagung. Sortasi dilakukan supaya konsumen akhir mendapatkan 

kepuasan maksimum dan hubungan dalam pemasaran antara pedagang besar 

dengan konsumen akhir berjalan dengan lancar. 

  

Tabel 11. Fungsi Tataniaga Lembaga Tataniaga 

Saluran dan lembaga 

 tataniaga 

Fungsi-fungsi Tataniaga 

Pertukaran Fisik Fasilitas 

Petani  - - - - - - - - 

Pedagang pengumpul desa    - - -    

Pedagang besar          

Saluran 2 
         

Petani  - - - - -   - 

Perantara petani - -  - - - - -  

Pedagang besar          

Saluran 3 
         

Petani   -  - - -    

Pedagang besar          

Saluran 4 
         

Petani  -  - - - - - - 

Peternak lokal -  -  - - - - - 
Sumber: data primer (diolah,2020) 

 

Fungsi fasilitas terdiri atas fungsi pembiayaan modal dan fungsi 

penanggungan risiko. Fungsi pembiayaan dilakukan untuk memperlancar kegiatan 

tataniaga jagung. Fungsi penanggungan risiko yang ditanggung pedagang besar 

cukup tinggi. Risiko tersebut antara lain risiko penolakan jagung oleh konsumen 

akhir karena tidak memenuhi perjanjian ataupun jagung yang diinginkan oleh 

konsumen tidak sesuai dengan jagung yang akan dijual oleh pedagang besar, 

risiko penurunan harga pasar secara tiba-tiba, risiko pengangkutan jika terjadi 

insiden yang tidak diinginkan atau risiko jagung dicuri. Risiko kontrak dibatalkan 
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jika jagung yang dikirimkan ke pabrik pakan ternak memiliki kualitas yang sangat 

buruk dan tidak sesuai dengan perjanjian awal kualitas jagung. Hal terburuk dari 

risiko yang ditanggung pedagang besar yaitu pedagang besar memiliki risiko 

penalti tidak dapat mengirim jagung dalam kurun waktu tertentu karena standar 

jagung yang dikirimkan tidak sesuai dengan kontak. Dengan demikian pedagang 

besar mempersiapkan beberapa antisipasi untuk mengurangi risiko yang akan 

ditimbulkan. 

Analisis Efisiensi Tataniaga 

Analisis efisiensi tataniaga digunakan untuk mengukur besarnya tingkat 

efisien suatu saluran tataniaga, ukuran efisiensi dapat ditentukan dengan 

menggunakan pendekatan efisiensi operasional. Pendekatan analisis efisiensi 

operasional dapat digunakan untuk menentukan tataniaga yang efisien dari sisi 

kuantitatif.  Komponen pada analisis efisiensi operasional yaitu dengan 

menggunakan analisis marjin tataniaga, volume penjualan, farmer’s share, dan 

biaya pemasaran. Nilai-nilai indikator efisiensi pada setiap lembaga tataniaga 

digunakan untuk menentukan saluran mana yang efisien dengan cara 

membandingkan nilai indikator tersebut. 

Marjin Tataniaga 

Menghitung marjin tataniaga merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan efisiensi tataniaga. Analisis ini digunakan untuk melihat persebaran 

biaya serta keuntungan yang didapat oleh pelaku tataniaga dalam melakukan 

fungsi tataniaga. Marjin tataniaga dapat dihitung dengan menghitung selisih harga 

antara produsen dengan harga konsumen konsumen akhir. Perbedaan harga terjadi 

karena adanya biaya yang dikorbankan untuk melakukan fungsi tataniaga. Dari 

fungsi tataniaga yang dilakukan oleh pelaku tataniaga, lembaga dapat mengambil 

keuntungan sebagai balas jasa atas fungsi tataniaga yang telah dilakukan. Marjin 

tataniaga dapat dilihat pada Tabel 12.  

Pada Tabel 12 marjin pemasaran tertinggi terjadi pada saluran I yaitu 

sebesar Rp 325 per kg. Hal ini terjadi karena harga yang diterima petani lebih 

kecil dibandingkan dengan saluran tataniaga lainnya. Marjin tataniaga yang 

diambil pedagang pengumpul desa dari tataniaga jagung pipil pada saluran 

tataniaga I cenderung lebih besar dari saluran tataniaga lain. Pada saluran I 

lembaga yang terlibat hampir sama dengan saluran tataniaga II. Namun, pada 

saluran tataniaga II lembaga lembaga perantara petani tidak mengambil marjin 

dari tataniaga jagung. 

Pada saluran II perantara petani mendapatkan komisi dari petani juga 

terkadang mendapatkan komisi dari pedagang besar.  Pada saluran IV sangat 

jarang terjadi pada tataniaga jagung. Pada saluran ini tidak ada marjin tataniaga, 

karena petani langsung menjual jagung pada konsumen akhir. Sehingga tidak ada 

pihak lembaga tataniaga yang terlibat di saluran ini.  

Adapun analisis marjin pemasaran dihitung dengan menyetarakan satuan volume 

jagung yang terdapat di 4 saluran tersebut. Hasil analisis secara kuantitatif 

memperlihatkan bahwa saluran yang paling efisien adalah saluran tataniaga IV 

karena pada saluran tataniaga IV tidak terdapat marjin yang diambil. Saluran yang 

efisien selanjutnya adalah saluran tataniaga II. Pada saluran ini marjin yang 
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diambil lembaga tataniaga yang terlibat cukup rendah dibandingkan saluran 

lainnya 

Tabel 12. Marjin Tataniaga Jagung Pipil 

Lembaga Tataniaga Saluran I Saluran II Saluran III Saluran IV 

Petani         

Harga jual 4058 4088 4843 4150 

Biaya pemasaran - 78 57 53 

Pedagang pengumpul desa         

Harga beli 4058 - - - 

Harga jual 4181 - - - 

Marjin 123 - - - 

Biaya pemasaran 73 - - - 

Keuntungan 50 - - - 

Perantara petani         

Harga beli - - - - 

Jasa pemasaran - 63 - - 

Keuntungan 

 

63 

  Pedagang besar         

Harga beli 4181 4088 4843 - 

Harga jual 4383 4275 5032 - 

Marjin 202 187 189 - 

Biaya pemasaran 169 157 162 - 

Keuntungan 33 30 27 - 

Total marjin 325 328 246 - 

Total biaya 242 235 219 53 

Total keuntungan 83 93 27 - 
Sumber: data primer (diolah, 2020) 

 

Farmer’s Share 

Salah satu indikator dalam menentukan efisiensi tataniaga adalah farmer’s 

share. Analisis farmer’s share memilki tujuan melihat efisiensi tataniaga dari sisi 

petani. Farmer’s share merupakan rasio antara harga yang diterima petani dengan 

harga yang diberikan konsumen akhir. Seperti pada tabel berikut yang dapat 

menjelaskan secara detail farmer’s share dan hubungan farmer’s share dengan 

marjin tataniaga. 

Tabel 13. Farmer’s Share 

Saluran 
Harga di tingkat  Harga di tingkat Farmer's 

petani (Rp/kg) konsumen (Rp/kg) Share (%) 

I 4058 4383 92.58 

II 4088 4275 95.63 

III 4843 5032 96.24 

IV 4150 4150 100 
Sumber: data primer (diolah,2020) 

 

Farmer’s share dinyatakan dalam bentuk persentase dan nilai farmer’s 

share akan berbanding terbalik dengan marjin tataniaga. Jika nilai farmer’s share 

semakin tinggi maka nilai marjin tataniaga akan semakin rendah.  
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Rasio Keuntungan terhadap Biaya 

 Rasio keuntungan terhadap biaya adalah besarnya keuntungan yang diterima 

oleh setiap lembaga tataniaga dari biaya pemasaran yang telah dikorbankan. Biaya 

yang dimaksud adalah biaya suatu lembaga tataniaga yang dikeluarkan untuk 

kelancaran tataniaga jagung pipil, seperti biaya transportasi, biaya pengemasan 

dan sortasi. Sedangkan keuntungan tataniaga merupakan marjin yang diambil dari 

perbedaan harga jual dengan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga tataniaga yang 

terlibat. Analisis rasio keuntungan terhadap biaya salah satu indikator efisiensi 

sistem tataniaga. Nilai rasio keuntungan terhadap biaya pada setiap saluran 

tataniaga berbeda-beda, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 14. 

 

Tabel 14. Rasio Keuntungan Terhadap Biaya Jagung Pipil 

Lembaga tataniaga 
Saluran 

I II III 

Petani 

   Ci - 78 57 

πi - - - 

Rasio  - - - 

Pedagang pengumpul desa 

  Ci 73 - - 

πi 50 - - 

Rasio  0.68 - - 

Perantara petani 

   Ci - - - 

πi - 63 - 

Rasio  - - - 

Pedagang besar 

   Ci 169 157 162 

πi 33 30 27 

Rasio  0.20 0.19 0.17 
Sumber: data primer (diolah, 2020) 

 

Berdasarkan Tabel 14, rasio keuntungan terhadap biaya di tingkat pedagang 

pengumpul desa pada saluran I sebesar 0.68 yang dapat diartikan bahwa setiap 

satu rupiah biaya tataniaga yang dikeluarkan maka akan memperoleh keuntungan 

sebesar 0.68 adapun pada lembaga tataniaga sebagai pedagang besar rasio 

keuntungan terhadap biaya tertinggi terdapat pada saluran I. Nilai rasio 

keuntungan terhadap biaya tersebut sebesar 0.20 yang berarti bahwa setiap satu 

rupiah yang dikeluarkan oleh pedagang besar maka akan mendapatkan 

keuntungan sebesar 0.20. Pada pedagang besar, nilai rasio terhadap biaya antar 

saluran tidak terpaut jauh. Selisih nilai rasio terhadap keuntungan antara 0.01 

sampai 0.02 antar saluran. Rasio keuntungan terhadap biaya paling besar terdapat 

pada lembaga tataniaga sebagai pedagang pengumpul desa. Hal tersebut terjadi 

karena pada pedagang pengumpul desa tidak banyak mengeluarkan biaya dalam 
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sistem tataniaga. Sedangkan pada pedagang besar memiliki rasio yang lebih kecil 

dari pedagang pengumpul desa dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh 

pedagang besar lebih banyak. 

Analisis Efisiensi Operasional Saluran Tataniaga 

Berdasarkan analisis efisiensi tataniaga yang sudah dijelakan pada subbab-

subbab sebelumnya, suatu sistem tataniaga akan mencapai efisiensi tataniaga jika 

jika lembaga tataniaga yang terlibat dalam sistem tataniaga memberikan kepuasan 

kepada konsumen. Hasil analisis tataniaga jagung pipil di Kecamatan Gemuh 

menunjukan bahwa marjin tataniaga yang terbentuk berbanding terbalik dengan 

farmer’s share terlihat dari semakin tinggi marjin tataniaga menunjukan  farmer’s 

share yang yang semakin menurun. Nilai rasio keuntungan terhadap biaya yang 

tersebar pada setiap lembaga tataniaga juga memperlihatkan bahwa suatu sistem 

tataniaga efisien. Rasio keuntungan terhadap biaya akan semakin besarnya jika 

lembaga tataniaga menetapkan keuntungan yang lebih besar. Pada analisis 

efisiensi tataniaga juga diperlukan volume penjualan yang dilakukan oleh petani. 

Volume penjualan digunakan  untuk menghitung total keuntungan tataniaga. 

 

Tabel 15. Marjin Tataniaga,  Farmer’s Share, Rasio Keuntungan Terhadap Biaya 

Saluran 

pemasaran 

Volume 

penjualan 

(kg) 

Total 

biaya 

tataniaga 

(Rp/kg) 

Total  

keuntungan 

tataniaga 

(Rp/kg) 

Total 

marjin 

tataniaga  

(Rp/kg) 

Farmer's 

share 

(%) 

Rasio 

π/c 

I 48 705 242 83 325 92.58 0.34 

II 8 458 235 93 187 95.63 0.40 

III 34 650 219 27 189 96.24 0.12 

IV 13 000 53 - - 100 - 
Sumber: data primer (diolah, 2020) 

 

Dalam penentuan efisiensi operasional pemasaran, suatu saluran tataniaga 

harus memiliki tiga komponen nilai yaitu nilai marjin pemasaran, nilai farmer’s 

share dan nilai rasio keuntungan terhadap biaya. Suatu saluran akan efisien jika 

saluran tersebut memiliki nilai marjin yang rendah, nilai farmer’s share yang 

tinggi dan nilai rasio keuntungan terhadap biaya yang tinggi atau menyebar secara 

merata. Dari analisis di atas dapat dijelaskan bahwa analisis farmer’s share 

saluran tataniaga pada saluran tataniaga IV tidak dapat dijadikan perbandingan, 

karena petani menjual jagung langsung kepada konsumen. Sehingga hanya 

terdapat nilai farmer’s share yaitu sebesar 100 persen. Maka dengan 

menghiraukan saluran tataniaga IV, nilai farmer’s share tertinggi terdapat pada 

saluran tataniaga III, yaitu sebesar 96.24 persen. Nilai farmer’s share terendah 

terdapat pada saluran tataniaga I, yaitu sebesar 92.58 persen. Marjin tataniaga 

terendah terdapat pada saluran II yaitu sebesar Rp187. Namun, pada saluran II 

nilai farmer’s share yang didapat lebih rendah dari farmer’s share pada saluran III 

yaitu 95.63 persen. Sedangkan para petani banyak menggunakan saluran I, terlihat 

dari volume jagung terbanyak berada pada saluran I yaitu sebesar 48 705 kg. Nilai 

rasio terhadap biaya, tertinggi terdapat pada saluran II yaitu sebesar 0.40.  
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Selain melihat dari analisis kuantitatif, penentuan efisiensi tataniaga juga 

ditentukan dari analisis deskriptif kuantitatif dengan melihat fungsi tataniaga yang 

dilakukan oleh setiap pelaku tataniaga yang terlibat dalam sistem tataniaga jagung 

pipil. Fungsi yang dilakukan yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi 

fasilitas yang dapat meningkatkan nilai guna. Nilai guna tercipta dengan tataniaga 

jagung yang sudah dipisahkan dari tongkolnya. Nilai guna waktu tercipta saat 

jagung pipil yang diterima oleh konsumen tidak mendapatkan jagung yang 

berjamur. Nilai guna tempat tercipta, saat konsumen akhir dapat mendapatkan 

jagung dalam volume besar di gudang penyimpanan jagung. Nilai guna 

kepemilikan tercipta saat jagung pipil berpindah kepemilikan dari penjual ke 

pembeli. 

 

Tabel 16. Bobot Nilai pada Marjin Tataniaga, Farmer’s Share, dan Rasio 

Keuntungan Terhadap Biaya 

Total marjin 

tataniaga  

(Rp/kg) 

Farmer's 

share (%) 

Rasi

o π/c 

Bobot 

nilai 

marjin 

Bobot nilai 

farmer's 

share 

Bobot nilai 

Rasio π/c 

Bobot 

Total  

325 92.58 0.34 1 1 2 4 

187 95.63 0.4 3 2 3 8 

189 96.24 0.12 2 3 1 6 

Sumber: data primer (diolah, 2020) 

 

 Hasil analisis juga menunjukan jika nilai marjin tataniaga yang rendah dan 

melibatkan sedikit pelaku dalam tataniaga maka keuntungan petani dari harga 

yang ditetapkan konsumen akhir menjadi lebih besar. Dilihat dari nilai marjin 

tataniaga yang paling rendah dan nilai rasio keuntungan terhadap biaya  yang 

tertinggi maka analisis di atas dapat disimpulkan bahwa saluran tataniaga yang 

lebih efisien dari saluran lainnya adalah saluran tataniaga II. Dalam mendukung 

keputusan pemilihan saluran II, digunakan metode ranking dengan memberikan 

nilai bobot pada setiap nilai marjin tataniaga, farmer’s share dan rasio keuntungan 

terhadap biaya. Maka saluran II menjadi saluran yang relatif efektif karena 

memiliki bobot penilaian tertinggi disbanding saluran lainnya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 

Penelitian tentang “Analisis Tataniaga Jagung Pipil di Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal” menghasilkan simpulan bahwa;  

1. Pada sistem tataniaga jagung pipil di Kecamatan Gemuh terdapat empat 

saluran tataniaga. Lembaga yang terlibat antara lain pedagang pengumpul 

desa, perantara petani dan pedagang besar. Setiap lembaga tataniaga 

melakukan fungsi tataniaga yaitu fungsi pertukan, fungsi fisik dan fungsi 

fasilitas. Dari keempat saluran di atas hanya saluran I yang fungsi 
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pengangkutan dilakukan oleh lembaga selanjutnya, untuk saluran II, III, dan 

IV petani menanggung sendiri fungsi pengangkutan. Lembaga tataniaga 

menyalurkan jagung ke konsumen lokal maupun konsumen luar daerah. 

2. Saluran tataniaga relatif efisien jika dihitung dengan indikator kuantitatif 

yaitu dihitung dari marjin tataniaga, farmer’s share dan rasio keuntungan 

terhadap biaya. Biaya yang digunakan setiap lembaga tataniaga berbeda-beda 

sesuai dengan banyaknya fungsi tataniaga yang dilakukan. Dari keempat 

saluran tataniaga yang terbentuk, saluran tataniaga II merupakan saluran yang 

relative efisien. Pada saluran memiliki nilai marjin tataniaga terendah yaitu 

sebesar Rp187 dan nilai rasio keuntungan terhadap biaya paling tinggi 

diantara saluran tataniaga, yaitu 0.40 dengan farmer’s share berjumlah 95. 63 

persen  

Saran 

 Berdasarkan hasil analisis dan simpulan dari penelitian ini, saran yang 

diberikan peneliti adalah  

1. Peningkatan informasi kualitas jagung pada sistem rantai tataniaga jagung 

pipil di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal diperlukan supaya petani dapat 

mendapatkan harga maksimum dan konsumen akhir dapat memenuhi kriteria 

yang dibutuhkan sebagai pakan.  

2. Supaya mencapai saluran tataniaga jagung pipil yang efisien di Kecamatan 

Gemuh, petani disarankan mengikuti pola saluran tataniaga II (petani menjual 

ke pedagang besar melalui perantara petani) karena nilai jual jagung yang 

diterima petani lebih tinggi dan saluran tataniaga II lebih efisien dari saluran 

tataniaga lain.  

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keputusan petani dalam 

memilih saluran tataniaga yang ada di Kecamatan Gemuh.  
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