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ABSTRACT
The Marketing of sweet maize ( Zea mays) in WKO village, District of Middle Tobelo, 
North Halmahera Regency, representing one of the form of  effort agribusiness 
supporting of household income. The study about marketing of sweet maize was aim 
to know the marketing channel and margin marketing of sweet maize in WKO village. 
Intake of data conducted by merchant of sweet maize in WKO village, using interview 
method. The result of perception show there are 2 channel marketing of sweet maize 
namely first channel of compiler to channel and consumer both of farmer, compiler, 
wholesaler and consumer between the island. While the margin marketing range from 
3.000 IDR - 5.000 IDR per fastening sweet maize or 300 IDR -500 IDR per cob .
Keywords : Marketing Channel, Margin, Sweet Maize, Middle Tobelo .

PENDAHULUAN

Latar Belakang
  Sektor pertanian memiliki peranan 

yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja, 
pembentukan modal, ketahanan pangan nasional 
serta menyediakan bahan baku untuk industri baik 
domestik maupun internasional.    Sektor pertanian 
khususnya sub sektor perkebunan merupakan 
unggulan dimana tanaman perkebunan banyak  
diusahakan oleh  petani di Indonesia.

Berbagai jenis tanaman perkebunan 
maupun tanaman pangan diusahakan oleh petani 
baik untuk keperluan konsumsi rumah tangga 
maupun untuk dijual guna menambah pendapatan 
keluarga petani itu sendiri. Dari jenis tanaman 
yang ada tanaman  kelapa merupakan salah satu 
jenis tanaman perkebunan yang sudah diusahakan 
sejak dulu dan menjadi tanaman tropis yang 
penting bagi negara-negara Asia Pasifik, karena 
disamping dapat memberikan devisa bagi negara 
juga merupakan mata pencaharian jutaan petani, 
yang akhirnya mampu memberikan penghidupan 
puluhan juta jiwa keluarga (Ahufruan, 2003).

Dalam perkembangannya  nilai jual 
komoditi kelapa di dalam negeri yang relatif 
melemah  menyebabkan petani kelapa tidak dapat 
lagi hanya mengandalkan hasil penjualan kelapa 
sebagai satu-satunya  sumber pendapatan keluarga 

petani. Menyadari kondisi ini pemerintah daerah 
Kabupaten Halmahera Utara mengupayakan 
strategi pengembangan lahan usahatani kelapa 
dengan cara diversifikasi yaitu penanaman 
tanaman sela di antara kelapa, prinsipnya adalah 
mengusahakan lahan dan ruang di antara kelapa 
dengan komoditi lain, yang polanya diatur 
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi 
agroklimat setempat.  Untuk mendukung pola 
diversifikasi tersebut maka pemerintah dalam 
hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera 
Utara mengembangkan tanaman jagung sebagai 
salah satu tanaman pangan pendukung.Dipilihnya 
tanaman jagung disebabkan  dari sisi luasan,  
tanaman jagung (Zea mays L.)mempunyai areal 
terluas ketiga di Halmahera Utara setelah pisang 
dan ubi kayu (Anonimous, 2006)

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah 
jagung sebagai salah satu bahan pangan pokok 
memiliki banyak kegunaan.  Buah jagung yang 
masih muda banyak digunakan sebagai sayuran, 
sedangkan biji yang sudah tua digunakan untuk 
pembuatan tepung, minyak, bahkan sebagai pakan 
ternak, serta penanaman tanaman jagung hibrida 
oleh petani kelapa tidak perlu menggunakan areal 
yang terpisah, tetapi cukup dengan memanfaatkan 
lahan di antara tanaman kelapa, yang penting 
adalah tanaman  tersebut cukup toleran dengan 
naungan (Anonimous, 2002).
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Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari kajian ini 

adalah  mengetahui saluran dan margin pemasaran 
jagung  manis  di Desa  WKO

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian 
Lokasi pengambilan data dilakukan pada 

pedagang jagung manis desa WKO, Kecamatan 
Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara.
lokasi  inidipilih karena merupakan pusat 
penjualan jagung manis di daerah ini sehingga 
akan lebih mudah dalam  pengambilan data di 
lapangan.   Responden ditentukan secara sengaja 
yakni pada pedagang jagung manis di Lokasi Desa 
WKO.  Jumlah responden yang diambil adalah 
keseluruhan pedagang yang ada di lokasi tersebut,  
hal ini karena jumlah pedagang yang tidak terlalu 
banyak.  Pengumpulan data  dilakukan dengan 
melakukan  wawancara  langsung   ke pedagang 
dengan bantuan daftar pertanyaan.   Data yang 
diambil meliputi profil pedagang,  sumber jagung 
yang diperdagangkan, saluran pemasaran, serta 
harga beli dan harga jual jagung manis.

Analisis Data
a) Profil pedagang jagung akan dianalisis 

dengan metode deskriptif kuantitatif  dimana 
hasil pengolahan data ditampilkan dalam  
bentuk grafik dan tabel 

b) Saluran pemasaran  ditampilkan dalambentuk 
skema saluran pemasaran 

c) Margin pemasaran menggunakan formula 
M = Pr’ – Pf’ (sudiyono, 2004)

Dimana :
Pr’  =  Harga di tingkat Pengecer
Pf’  =  Harga di tingkat Petani

Tanaman  jagung  (zea  mays) merupakan  
komoditas  pangan  sumber  karbohidrat  kedua  
setelah  beras,  dan  sangat  penting  untuk  
ketahanan  pangan,  yang  layak  di jadikan  
komoditas  agribisnis  tanaman  pangan.  
Pengembangan  usaha  tani  jagung  sangat  
cerah  dan  dapat  meningkatkan  pendapatan  
petani  sebagai  sumber  pendapatan    masyarakat.  
Jagung  juga  banyak  diolah  dalam   bentuk  
tepung,  makanan  ringan  atau  digunakan  
untuk  bahan  baku  makanan  ternak.Jagung 
mempunyai  kandungan  gizi akan  karbohidrat.  
Kandungan  karbohidrat  dapat  mencapai 
80%  dari  seluruh  bahan  kering  biji. Jagung 
manis  mengandung amilopektin lebih rendah 
tetapi mengalami peningkatan fitoglikogen dan 
sukrosa. Kandungan  gizi  jagung per 100 gram 
adalah: kalori, 355 kalori, protein 9,2 gr, lemak 
3,9 gr, karbohidrat 73,7 gr, kalsium 10 mg, fosfor 
256mg, perum 2,4mg, vitamin A 510 si,  vitamin 
B1 0,38mg, air 12gr. Meski jagung mempunyai 
kandungan  yang lebih  rendah, namun siklus 
hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari.

Tanaman jagung (zea mays) merupakan 
tanaman asli indonesia yang sudah terkenal di 
indonesia sebagai tanaman karbohidrat pengganti 
beras.  Disamping itu secara nasional sampai 
saat ini negara kita masih mengimpor jagung 
dari luar negeri sebesar kurang lebih 700.000 
ton/tahun. Keadaan impor yang cukup besar ini 
menggambarkan permintaan akan jagung didalam 
negeri cukup besar sehingga menunjukkan bahwa 
peluang investasi budidaya jagung cukup cerah 
(Anonimous, 2000)Adanya diversifikasi tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 
keluarga petani yang tidak lagi bergantung pada 
hasil penjualan komoditi kelapa semata, tetapi 
juga dari komoditi jagung yang diusahakan 
tadi.)
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi jagung 
Data jagung di Halmahera Utara secara 

lengkap ditampilkan pada gambar berikut ini

Gambar 1. Produksi Jagung Menurut Kecamatan Tahun 2013
Sumber : Dinas Pertanian Halmahera Utara

Berdasarkan data pada gambar 1 dapat 
dikatakan bahwa  produksi jagung di Halmahera 
Utara berkisar antara 4,8 ton sampai dengan 5,8 
ton.  Daerah dengan produksi 4,8 ton mencakup 
kecamatan Tobelo Utara, Kao Utara dan Loloda 
Kepulauan.   Untuk kecamatan dengan produksi 
tertinggi berada pada Kecamatan Malifut.

Karakteristik Anggota Kelompok 

Umur Pedagang
Umur berperan penting dalam menentukan 

kedewasaan yang berpengaruh terhadap cara 
berpikir, dimana umur lebih tua lebih cermat 

dan lebih berhati–hati dalam proses pengambilan 
keputusan. Selain itu umur juga sangat berpengaruh 
terhadap kemampuan fisik dalam melaksanakan 
sesuatu pekerjaan termasuk mengelola usahatani  
jagung manis, dimana standar tenaga kerja yang 
disebut produktif berkisar umur 26 – 58.Petani  
muda dan sehat mempunyai kemampuan fisik 
yang lebih besar dan mudah menerima inovasi 
jika dibandingkan dengan petani yang berumur 
lebih tua,  yang kemampuan fisiknya relatif 
menurun dalam hal usahatani (Nopirin,2000).  
Umur pedagang jagung manis di Desa WKO 
dapat dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2. Sebaran Pedagang Jagung Manis di Desa 
WKOmenurut Kelompok Umur

Sumber: Data Primer diolah 2013
Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa 

rata–rata umur umur pedagang jagung manis 
adalah 36 tahun, dimana  kelompok umur antara 
23-29 tahun merupakan kelompok yang dominan 
yakni sebesar 40 persen, sedangkan yang berumur 
tua hanya sekitar 20 persen 

Pendidikan 
Tingkat  pendidikan akan sangat 

berpengaruh terhadap cara berpikir petani 
terutama dalam penerapan tehnologi baru dan 
bertindak dalam pengambilan keputusan sekaligus 
berpengaruh pula pada peningkatan pendapatan 
yang pada akhirnya akan meningkatkan 
kesejahteraan hidup petani dan keluarganya. 
Masyarakat akan mengalami perubahan yang 
cepat apabila masyarakat tersebut mempunyai 
latar belakang pendidikan yang tinggi. Tingkat 
pendidikan pedagang responden tidak terlalu 
bervariasi,hanya dari Sekolah Dasar (SD) sampai 
ke sekolah menengah pertama (SMP), lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Sebaran Pedagang Jagung Manis di Desa 
WKO Menurut Tingkat Pendidikan Ke-
camatan Tobelo 

Sumber: Data Primer diolah 2013

Gambar 3 di atas memperlihatkan bahwa 
tingkat pendidikan pedagang jagung manis di 
Desa WKO terbanyak pada tingkat SD yaitu 73,3 
persen. Prosentase ini  lebih besar  dibandingkan 
dengan tingkat pendidikan SLTP yang berjumlah 
26,7 persen, dan tidak ada yang berpendidikan 
SLTA atau lebih tinggi.

Jumlah Anggota Rumah Tangga 
Tanggungan keluarga adalah semua orang 

anggota keluarga yang ada di dalam atau serumah 
dan orang yang dibiayai hidupnya meskipun 
berada di luar atau tidak serumah.Banyaknya 
jumlah angota keluarga mempengaruhi besarnya 
pendapatan yang akan diterima. Makin banyak 
jumlah anggota keluarga, maka makin kecil 
bagian pendapatan yang diterima setiap anggota 
keluarga (Soekartawi, 1986). Rata-rata anggota 
rumah tangga petani responden di Desa WKO 
berkisar antara 3 sampai dengan 7  orang. Lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4.Sebaran Pedagang Jagung Manis di Desa 
WKO Menurut Jumlah Anggota Rumah 
Tangga.

Sumber: Data Primer diolah 2013
Gambar di atas jumlah anggota rumah 

tangga yaitu: 2-3 sebesar 26,7%,  4-6 sebesar 
66,7%, dan yang lebih besar dari 6 orang sebsar 
6,7%

Lokasi Asal Jagung Manis
Berdasarkan hasil penelitian, ternyata 

tidak semua pedagang jagung manis menjual 
jagung dari hasil kebun sendiri, untuk menjaga 
kontinyunitas penjualan jagungmereka juga 
membeli dari petani jagung lain yang berada 
di desa-desa sekitar WKO.  Lokasi asal jagung 
disajikan pada gambar 5 berikut ini 
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Gambar 5. Sebaran Responden Pedagang Jagung 
Manis di Desa WKOMenurut Lokasi 
Asal Jagung.

Sumber: Data Primer diolah 2013
Data di atas menunjukkan bahwa sebagian 

besar jagung manis yang dijual oleh pedagang 

di Desa WKO berasal dari Desa Kalipitu. Dari 
hasil wawancara terdapat (60%) yang mengambil 
jagung dari Desa Kalipitu, sedangkan sisanya dari 
Desa  WKO dan Desa Wosia yang terletak tidak 
jauh dari lokasi penjualan jagung manis

Saluran Pemasaran Jagung Manis
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

bahwa terbentuk 2 saluran pemasaran jagung pada 
pedagang jagung manis di Desa WKO. Jagung 
manis yang dijual dalam bentuk matang (jagung 
rebus)  biasanya langsung dijual oleh pedagang ke 
konsumen, sedangkan jagung manis yang dijual 
dalam bentuk jagung mentah akan dijual lagi 
ke konsumen lokal maupun ke pedagang besar 
yang kemudian akan disalurkan ke konsumen di 
Kota Ternate.  Hasil tersebut dapat digambarkan 
sebagai berikut :

Saluran 2

Saluran 1

Konsumen

Pedagang besar Ternate 
Jagung

Pengecer

Saluran 2

Saluran 1

Petani Jagung Pedagang
di WKO KonsumenPedagang besar

Ternate Jagung Pengecer

Gambar 6. Saluran Pesaran Jagung Manis di Desa WKO

3.4. Harga dan Margin Pemasaran Jagung 
Manis

Untuk menghitung margin pemasaran, 
maka perlu diketahui harga beli dan harga jual 
jagung manis ditingkat pedagang. Harga beli 
dapat dilihat pada gambar 7 berikut

Tabel 7. Sebaran Pedagang Jagung Manis di Desa 
WKO Menurut Harga Beli 

Sumber : Data Primer diolah 2013

Gambar diatas menunjukkan bahwa 67 
persen pedagang membeli jagung manis dari 
petani jagung manis dengan harga Rp.10.000 
per ikat, 20 persen membeli dengan harga 
Rp.11.000 per ikat dan sisanya sebesar 13 
persen  membelidengan harga Rp.12.000 per ikat.  
Sedangkan untuk harga jual seluruh pedagang 
menjual jagung manismentah  dengan harga  
sama yakni  15.000 per ikat.Margin Pemasaran 
adalah selisih harga yang diterima tiap tingkatan 
pedagang.  Berdasarkan hasil perhitungan, 
dengan harga jual Rp.15.000 per ikat dan harga 
jual berkisar antara Rp.10.000 – Rp.12.000 
per ikatnya, maka margin yang dapat diterima 
pedagang dari penjualan jagung  berkisar antara 
Rp.3.000 – Rp.5.000 per ikat.  Secara rinci margin 
yang diterima pedagang jagung Manis di  Desa 
WKO dapat dilihat pada gambar berikut.



Sestiana Mailoa dan  Stefen Popoko 

319Jurnal Agroforestri  VIII Nomor 4 Desember 2013

Gambar 8. Jumlah Pedagang Menurut Margin Pe-
masaran yang diterima Pedagang Jagung 
Manis diDesaWKO.

 Sumber : Data Primer diolah 2013
 Hasil penelitian pada gambar 8 di 

atas menunjukkan bahwa 13 Persen pedagang 
menerima margin sebesar Rp. 3.000 per tongkol,  

20 persen pedagang menerima margin sebesar 
Rp. 4.000 per tongkol, sisanya yakni  67 persen 
pedagang mendapatkan margin terbesar yakni Rp. 
5.000 per tongkol 

KESIMPULAN 
1. Terdapat 2 saluran pemasaran jagung 

pada pedagang jagung manis di Desa 
WKO.  Saluran yang menjual   langsung 
ke konsumen di sekitar Tobelo, dan saluran 
menjual ke konsumen lokal maupun ke 
pedagang besar yang kemudian akan 
disalurkan ke konsumen di Kota Ternate

2. 13 Persen pedagang menerima margin 
sebesar Rp. 3.000 per tongkol,  20 persen 
pedagang menerima margin sebesar Rp. 
4.000 per tongkol, sisanya yakni  67 persen 
menerima margin terbesar yakni Rp. 5.000 
per tongkol 
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