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ABSTRAK 

Kabupaten Sumenep khususnya Desa Moncek Timur merupakan wilayah pengembangan varietas 
jagung hibrida unggul Madura MH-3. Sebagian besar petani di Desa Moncek Timur menggunakan 
benih jagung hibrida unggul Madura MH-3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan 
petani terhadap jagung hibrida MH-3 di Desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. 
Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperolah dari 35 petani pengguna 
benih jagung hibrida Madura MH-3 di Desa Moncek Timur. Data yang telah dikumpulkan dianalisis 
secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas petani puas 
terhadap benih jagung hibrida madura-3, yang dapat dilihat pada tingkat  kepuasan petani berdasarkan 
produktivitas sebanyak 10 orang (28,6%) petani yang puas dan petani yang sangat puas sebanyak 25 
orang (71,4%). Berdasarkan tahan hama dan penyakit ada 28 orang menyatakan puas dengan 
persentase sebesar 80,0%, berdasarkan umur tanaman ada 30 orang menyatakan puas (85,7%), 
berdasarkan daya simpan jagung sebanyak 32 orang menyatakan puas dengan persentase sebesar 
91,4%, berdasarkan ukuran tongkol sebesar 97,1% atau 34 orang menyatakan puas. Tingkat kepuasan 
petani terhadap harga benih ada 33 orang (94,3%) menyatakan puas. Kemudian, pada tingkat 
kepuasan petani terhadap ketersediaan stok benih sebanyak 25 orang menyatakan puas dengan 
persentase sebesar 71,4%. 

Kata kunci: Petani, Benih, Kepuasan, Madura-3 

ABSTRACT 

Sumenep Regency, especially East Moncek Village, is an area for developing superior hybrid maize 
varieties of Madura MH-3. Most of the farmers in East Moncek Village use superior hybrid maize seeds 
from Madura MH-3. This study aims to determine the level of farmer satisfaction with MH-3 hybrid maize 
in East Moncek Village, Lenteng District, Sumenep Regency. The types of data used are primary and 
secondary data obtained from 35 farmers using Madura MH-3 hybrid corn seeds in East Moncek 
Village. The data that has been collected was analyzed quantitatively and qualitatively. The results of 
this study indicate that the majority of farmers are satisfied with the Madura-3 hybrid corn seeds, which 
can be seen from the level of farmer satisfaction based on productivity as many as 10 people (28.6%) 
satisfied farmers and very satisfied farmers as many as 25 people (71.4 %). Based on pest and disease 
resistance, there were 28 people who were satisfied with a percentage of 80.0%, based on the age of 
the plant there were 30 people who said they were satisfied (85.7%), based on the shelf life of corn, 32 
people were satisfied with a percentage of 91.4%, based on the size of the cob of 97.1% or 34 people 
said they were satisfied. There were 33 people (94.3%) satisfied with the level of farmer satisfaction 
with the price of seeds. Then, at the level of farmer satisfaction with the availability of seed stock as 
many as 25 people said they were satisfied with a percentage of 71.4%.  

Keywords: Farmers, Seeds, Satisfaction, Madura-3 

PENDAHULUAN 

Jagung merupakan komoditas pangan yang penting karena sebagai salah satu sumber bahan pangan 
yang merupakan sumber karbohidrat. Bahkan, jagung merupakan komoditas utama setelah padi yang 
dijadikan pangan utama oleh beberapa daerah di Indonesia, seperti Madura dan Nusa Tenggara. Selain 
menjadi pangan pokok, jagung juga digunakan sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. 

Madura merupakan salah satu penghasil jagung di Jawa Timur, masyarakat madura menjadikan jagung 
sebagai makanan pokok atau dikenal dengan nasi jagung. Nasi jagung dianggap lebih memberikan 
energi daripada nasi biasa, dan nasi jagung bisa membuat kenyang lebih lama (Jakfar & Vibriyanto, 
2021). Menurut penelitian dari Amzeri (2018) menyatakan bahwa jagung merupakan salah satu 
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pengganti beras yang juga memiliki kandungan protein di dalamnya. Wilayah Madura ini cukup 
potensial untuk budidaya jagung, dapat dilihat dari 15,4% dari luas wilayah Madura sangat sesuai, lalu 
luas wilayah yang sesuai sebesar 46,3%,dan 35,3% luas wilayah Madura kurang sesuai, kemudian 
sisanya sebesar 3% luas wilayah tidak sesuai untuk budidaya jagung. 

Kondisi lahan pertanian Madura ini termasuk dalam lahan kering, yang memiliki ketersediaaan air dan 
curah hujan yang rendah. Untuk itu perlu adanya benih yang sesuai dengan lahan kering, yang memiliki 
karakteristik unggul dan memiliki potensi produksi tinggi. Salah satu benih unggul yang memiliki potensi 
untuk dikembangkan dan sesuai dengan karakteristik lahan di Madura yaitu Madura-3 (MH-3) dan 
Madura-4 (MH-4) (Amzeri, 2017). Benih Jagung Hibrida MH-3 memiliki kelebihan diantaranya 
mempunyai tongkol yang besar dan lebih panjang dibandingkan dengan benih jagung hibrida lainnya, 
selain itu MH-3 memiliki indeks yang tinggi sebesar 9,04. Hal ini dipengaruhi oleh nilai tengah untuk 
parameter umur panen yang cenderung genjah (Rahmaniyah & Rum, 2020). Menurut Amzeri (2017) 
Benih Jagung hibrida MH-3 memiliki hasil produksi yang lebih tinggi yang bisa mencapai 7,84-8,23 ton 
per hektar dengan umur panen 90 hari, kebutuhan serap air yang lebih sedikit sehingga cocok untuk 
lahan kering seperti Madura, dan mempunyai daya simpan yang lebih lama. Beberapa wilayah di 
Sumenep terdapat wilayah pengembangan varietas jagung hibrida unggul Madura MH-3. Salah 
satunya Kecamatan Lenteng, sebagian besar petani di Desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng 
menggunakan benih jagung hibrida unggul Madura MH-3. 

Faktor yang penting dalam pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan benih unggul 
yaitu kesesuaian, keinginan, dan kepuasan dari petani terhadap penggunaan benih unggul (Hadus et 
al., 2017). Benih jagung unggul ini diharapkan mampu membantu petani dalam mengurangi risiko 
kegagalan panen. Benih yang tersedia harus sesuai dengan keinginan petani dan sesuai dengan lahan 
tanahnya. Ketersediaan benih juga harus terjangkau oleh petani dari segi harga ataupun kemudahan 
dalam mendapatkan benih. Produsen benih khususnya produsen benih MH-3 yaitu PT. GARS harus 
dapat menciptakan varietas yang dapat sesuai dan tepat untuk memenuhi kebutuhan dari petani. 
Melihat permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat 
kepuasan petani terhadap jagung hibrida MH-3 di Desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten 
Sumenep. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Benih merupakan salah satu sarana produksi penting yang mempengaruhi produksi. Benih yang 
bermutu baik dan varietas unggul merupakan faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya hasil 
tanaman (Warisno, 2009). Benih yang bermutu dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan 
meminimalisir dari serangan hama dan penyakit. Menurut Nurmavina et al., (2021) menyatakan bahwa 
varietas hibrida yaitu jenis varietas unggul hasil pemuliaan tanaman yang dapat berproduksi 15% lebih 
baik disbanding dengan varietas besari bebas. Benih jagung hibrida merupakan hasil dari persilangan 
dua varietas dengan jenis yang berbeda dengan sifat induknya untuk mendpat sifat unggul dari 
induknya. 

Kepuasan petani merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai untuk memenuhi harapan 
petani dan produk berupa benih jagung hibrida Madura-3 dapat dirasakan manfaatnya. Pemenuhan 
kepuasan pelanggan ini sangatlah penting untuk keberhasilan bisnis dimana pengukuran kepuasan 
pelanggan perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja produk  (Sadeli et al., 2016). Kepuasan dapat 
diartikan sebagai evaluasi setelah konsumsi bahwa suatu alternatif yang dipilih bekerja dengan baik 
dan sesuai harapan (Br Kabeakan & Manik, 2020). Tingkat kepuasan petani dapat tergambarkan dari 
kuantitas dan kualitas produksi yang memiliki hubungan baik dengan penyediaan benih. 

Dalam penilaian suatu produk tidak terlepas dari komponen-komponen produk atau lebih dikenal atribut 
produk. Menurut Kotler (2011) penentuan atribut suatu produk berdasarkan Harga (Price), Produk 
(Product), Promosi (Promotion), dan Tempat (Place). Atribut benih terdiri atas Produk (tahan hama, 
umur tanaman, produktivitas, daya simpan, kemasan, varietas, ukuran benih, daya tumbuh, tahan 
penyakit, efisiensi penggunaan pupuk, label benih), Harga (harga kemasan, harga malai), Promosi 
(tingkat promosi, terdapat demplot), dan Tempat (kemudahan dalam mengakses, stok benih) 
(Prafithriasari & Fathiyakan, 2017). 
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MATERI DAN METODE 

Lokasi penelitian di Desa Moncek Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Penentuan lokasi 
ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Desa Moncek Timur merupakan 
wilayah pengembangan varietas jagung hibrida unggul Madura MH-3. Sebagian besar petani di Desa 
Moncek Timur menggunakan benih jagung hibrida unggul Madura MH-3. Penelitian dilakukan pada 
bulan Oktober 2021 sampai dengan November 2021. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari sumber langsung melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi dan 
wawancara dengan petani pengguna benih jagung hibrida unggul Madura MH-3. Data sekunder 
meliputi pengumpulan data dari BPS, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Populasi 
dalam penelitian ini yaitu petani pengguna benih jagung hibrida Madura MH-3 di Desa Moncek Timur, 
jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 35 orang petani. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan proportional random sampling, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai kategori dan 
proporsional. 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga memudahkan dalam 
menganalisis. Metodeanalisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu metode 
yang mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti sesuai dengan keadaan 
sesungguhnya, sedangkan analisis kuantitatif yaitu analisis data yang disajikan berupa angka. Analisis 
kuantitatif merupakan hasil analisis berupa tulisanserta suatu perilaku yang dapat diamati serta 
mendukung argumentasi dari hasil-hasil yang diperoleh sebagai landasan untuk mendukung analisis 
kuantitatif yang telah dilakukan. Sedangkan untuk pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan 
wawancara melalui kuesioner, selanjutnya ditabulasi untuk mengetahui hasil penelitian yang telah 
diperoleh termasuk pengaruh pembelian benih terhadap kepuasan petani dalam menggunakan benih 
jagung hibrida MH-3. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tingkat Kepuasan Petani Berdasarkan Produktivitas 

Produktivitas yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepuasan petani dalam 
menggunakan benih jagung hibrida Madura-3. Hasil penelitian tentang kepuasan petani terhadap 
produktivitas ditunjukkan pada table 1 berikut. 

Tabel 1. Tingkat Kepuasan Petani berdasarkan Produktivitas 

Tingkat Kepuasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Puas 0 0,0 

Kurang Puas 0 0,0 

Cukup Puas 0 0,0 

Puas 10 28,6 

Sangat Puas 25 71,4 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah petani yang tidak puas terhadap produktivitas 
sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang kurang puas sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang cukup puas 
sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang puas sebanyak 10 orang (28,6%), dan petani yang sangat puas 
sebanyak 25 orang (71,4%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani sangat 
puas terhadap produktivitas yang dihasilkan. Berdasarkan jumlah skor secara keseluruhan tingkat 
kepuasan petani terhadap produktivitas ada 35 orang menyatakan puas, artinya terdapat 35 alasan 
kepuasan yang didapat oleh petani dengan persentase sebesar 100,0%. Hal ini disebabkan oleh hasil 
panen yang diperoleh lebih banyak dari sebelum penggunaan benih jagung hibrida Madura-3. 

Tingkat Kepuasan Petani Berdasarkan Tahan Hama dan Penyakit 

Benih yang unggul dalam usaha budidaya merupakan unsur yang penting terutama benih yang tahan 
terhadap hama dan penyakit, benih yang terbebas dari hama dan penyakit akan mempengaruhi tingkat 
kepuasan petani. Hasil pengukuran tingkat kepuasan petani berdasarkan ketahanan benih jagung 
hibrida Madura-3 terhadap hama dan penyakit ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tingkat Kepuasan Petani berdasarkan Tahan Hama dan Penyakit 

Tingkat Kepuasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Puas 0 0,0 

Kurang Puas 0 0,0 

Cukup Puas 7 20,0 

Puas 15 42,9 

Sangat Puas 13 37,1 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah petani yang tidak puas berdasarkan tahan hama dan 
penyakit sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang kurang puas sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang 
cukup puas sebanyak 7 orang (20,0%), petani yang puas sebanyak 15 orang (42,9%), dan petani yang 
sangat puas sebanyak 13 orang (37,1%). Berdasarkan jumlah skor secara keseluruhan tingkat 
kepuasan petani terhadap tahan hama dan penyakit ada 28 orang menyatakan puas, artinya terdapat 
28 alasan kepuasan yang didapat oleh petani dengan persentase sebesar 80,0%. Hal ini disebabkan 
oleh karena benih jagung hibrida Madura-3 merupakan varietas yang cukup tahan terhadap hama dan 
penyakit. 

Tingkat Kepuasan Petani Berdasarkan Umur Tanaman 

Umur tanaman merupakan salah satu faktor penentu produktivitas jagung. Hasil pengukuran kepuasan 
petani terhadap umur tanaman ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Petani berdasarkan Umur Tanaman 

Tingkat Kepuasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Puas 0 0,0 

Kurang Puas 0 0,0 

Cukup Puas 5 14,3 

Puas 16 45,7 

Sangat Puas 14 40,0 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah petani yang tidak puas berdasarkan umur tanaman 
sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang kurang puas sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang cukup puas 
sebanyak 5 orang (14,3%), petani yang puas sebanyak 16 orang (45,7%), dan petani yang sangat puas 
sebanyak 14 orang (40,0%). Berdasarkan jumlah skor secara keseluruhan tingkat kepuasan petani 
terhadap umur tanaman ada 30 orang menyatakan puas atau kepuasan yang didapat dari petani 
dengan persentase 85,7%. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman benih jagung hibrida Madura-3 
cukup cepat yaitu dengan masa panen 90 hari. 

Tingkat Kepuasan Petani Berdasarkan Daya Simpan 

Daya simpan merupakan faktor pendukung penggunaan benih jagung hibrida Madura-3, karena hasil 
produksi jagung yang belum dijual dapat disimpan dalam kurun waktu tertentu. Hasil pengukuran 
tingkat kepuasan petani terhadap daya simpan jagung ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tingkat Kepuasan Petani berdasarkan Daya Simpan 

Tingkat Kepuasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Puas 0 0,0 

Kurang Puas 0 0,0 

Cukup Puas 3 8,6 

Puas 14 40,0 

Sangat Puas 18 51,4 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah petani yang tidak puas berdasarkan daya simpan 
sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang kurang puas sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang cukup puas 
sebanyak 3 orang (8,6%), petani yang puas sebanyak 14 orang (40,0%), dan petani yang sangat puas 
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sebanyak 18 orang (51,4%). Berdasarkan jumlah skor secara keseluruhan tingkat kepuasan petani 
terhadap daya simpan ada 32 orang menyatakan puas atau terdapat 32 alasan kepuasan yang didapat 
dari petani dengan persentase sebesar 91,4%. Hal ini menunjjukan bahwa daya simpan jagung dari 
hasil panen cukup bagus, karena mampu disimpan dalam waktu yang lama tanpa mengalami 
kerusakan pada jagung. 

Tingkat Kepuasan Petani Berdasarkan Ukuran Tongkol 

Ukuran tongkol merupakan salah satu faktor penentu produktivitas jagung. Hasil pengukuran kepuasan 
petani terhadap ukuran tongkol jagung ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Tingkat Kepuasan Petani berdasarkan Ukuran Tongkol 

Tingkat Kepuasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Puas 0 0,0 

Kurang Puas 0 0,0 

Cukup Puas 1 2,9 

Puas 19 54,3 

Sangat Puas 15 42,9 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah petani yang tidak puas terhadap ukuran tongkol 
sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang kurang puas sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang cukup puas 
sebanyak 1 orang (2,9%), petani yang puas sebanyak 19 orang (54,3%), dan petani yang sangat puas 
sebanyak 15 orang (42,9%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas petani sangat 
puas terhadap ukuran tongkol yang dihasilkan. Berdasarkan jumlah skor secara keseluruhan tingkat 
kepuasan petani terhadap ukuran tongkol ada 34 orang menyatakan puas, artinya terdapat 34 alasan 
kepuasan yang didapat oleh petani dengan persentase sebesar 97,1%. Hal ini disebabkan oleh ukuran 
tongkol jagung yang diperoleh lebih besar dari sebelum penggunaan benih jagung hibrida Madura-3. 

Tingkat Kepuasan Petani Berdasarkan Harga Benih 

Harga benih jagung merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepuasan petani dalam 
menggunakan benih jagung hibrida Madura-3. Hasil penelitian tentang kepuasan petani terhadap harga 
benih ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Tingkat Kepuasan Petani berdasarkan Harga Benih 

Tingkat Kepuasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Puas 0 0,0 

Kurang Puas 0 0,0 

Cukup Puas 2 5,7 

Puas 17 48,6 

Sangat Puas 16 45,7 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah petani yang tidak puas berdasarkan harga benih 
sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang kurang puas sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang cukup puas 
sebanyak 2 orang (5,7%), petani yang puas sebanyak 17 orang (48,6%), dan petani yang sangat puas 
sebanyak 16 orang (45,7%). Berdasarkan jumlah skor secara keseluruhan tingkat kepuasan petani 
terhadap harga benih ada 33 orang menyatakan puas atau terdapat 33 alasan kepuasan yang didapat 
dari petani dengan persentase sebesar 94,3%. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang ditawarkan 
cukup terjangkau bagi petani. 

Tingkat Kepuasan Petani Berdasarkan Ketersediaan Stok Benih 

Ketersediaan benih atau stok benih mempengaruhi petani dalam penggunaan benih jagung hibrida 
Madura-3. Hasil penelitian tentang kepuasan petani terhadap ketersediaan stok benih ditunjukkan pada 
Tabel 7. 
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Tabel 7. Tingkat Kepuasan Petani berdasarkan Ketersediaan Stok Benih 

Tingkat Kepuasan Frekuensi Persentase (%) 

Tidak Puas 0 0,0 
Kurang Puas 0 0,0 
Cukup Puas 10 28,6 
Puas 16 45,7 
Sangat Puas 9 25,7 

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah petani yang tidak puas terhadap ketersediaan stok 
benih sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang kurang puas sebanyak 0 orang (0,0%), petani yang cukup 
puas sebanyak 10 orang (28,6%), petani yang puas sebanyak 16 orang (45,7%), dan petani yang 
sangat puas sebanyak 9 orang (25,7%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 
petani sangat puas terhadap ketersediaan stok benih. Berdasarkan jumlah skor secara keseluruhan 
tingkat kepuasan petani terhadap ketersediaan stok benih ada 25 orang menyatakan puas, artinya 
terdapat 25 alasan kepuasan yang didapat oleh petani dengan persentase sebesar 71,4%. Hal ini 
menunjukkan bahwa supplier selalu menyediakan stok benih yang dibutuhkan petani. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mayoritas petani puas 
terhadap benih jagung hibrida madura-3, yang dapat dilihat pada tingkat  kepuasan petani berdasarkan 
produktivitas sebanyak 10 orang (28,6%) petani yang puas dan petani yang sangat puas sebanyak 25 
orang (71,4%). Tingkat kepuasan petani berdasarkan tahan hama dan penyakit ada 28 orang 
menyatakan puas, artinya terdapat 28 alasan kepuasan yang didapat oleh petani dengan persentase 
sebesar 80,0%. Tingkat kepuasan berdasarkan umur tanaman ada 30 orang menyatakan puas atau 
kepuasan yang didapat dari petani dengan persentase 85,7%. Tingkat kepuasan petani berdasarkan 
daya simpan jagung sebanyak 32 orang menyatakan puas dengan persentase sebesar 91,4%. Tingkat 
kepuasan petani terhadap ukuran tongkol sebesar 97,1% atau 34 orang menyatakan puas. Tingkat 
kepuasan petani terhadap harga benih ada 33 orang (94,3%) menyatakan puas. Kemudian, pada 
tingkat kepuasan petani terhadap ketersediaan stok benih sebanyak 25 orang menyatakan puas, 
artinya terdapat 25 alasan kepuasan yang didapat oleh petani dengan persentase sebesar 71,4%. 
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