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ABSTRACT 
 

Corn is the most widely enjoyed foo commodity after rice and has a business opportunity that is 
expected to be put to good use. Madura local corn is one type of corn that is still a mainstay in the 
region, especially Sumenep Regency where the corn production is the highest among the three other 
districts which is Pamekasan, Sampang and Bangkalan. In Sumenep Regency, corn is still a local 
wisdom by making various processed food, one of which is marning. Besides being easy to make, 
marning is also great demand by the public. The purpose of this research to analyze the added value 
of processing marning of Madura corn at UD. Sinr Murni Manding District, Sumenep Regency as an 
area that is center of MSMEs in Sumenep. The Hayami Mehode is used in this study to determine the 
income, profit, and how much added value from the corn marning product business which was founded 
in 1997. The results showed that the total cost per 2020 was Rp. 8.314.150,00 then the income earned 
is Rp. 6.085.850,00. The added value of processing marning of Madura corn is Rp.7.000,00 with a profit 
of Rp.3.400,00 per kilogram.  

Key Words: added value, corn processing home industry, income. 

PENDAHULUAN  

Indonesia sebagai negara agraris, memiliki komoditas hasil pertanian maupun agroindustri yang 
melimpah. Meskipun demikian, tidak sedikit kendala yang dihadapi petani diantaranya pasar yang 
terbatas dan lemahnya agroindustri yang ada di pedesaan. Salah satu contohnya yakni pada komoditas 
Jagung.  Jagung merupakan salah satu komoditas pangan yang menjadi prioritas dikalangan petani 
setelah padi (Amzeri, 2018). Hal ini  selain perawatannya yang mudah dan hemat biaya, jagung juga 
tidak terlalu membutuhkan perawatan yang intensif karena akan tetap tumbuh (Suprapti & Moninthofa, 
2018). Pada mulanya, jagung di Indonesia hanya di fokuskan pada pemenuhan pangan skala rumah 
tangga. Namun saat ini, orientasi usahatani jagung juga merambah pada dunia bisnis karena selain 
dapat digunakan sebagai pakan, jagung juga dapat diolah menjadi berbagai aneka olahan pangan atau 
sebagai makanan pokok seperti halnya di Madura yang juga merupakan salah satu sentra produksi 
jagung di Indonesia (Nurholis et al., 2020) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurholis et al.,  (2020) mengungkapkan bahwa diantara tiga kabupaten 
lainnya yakni Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, Kabupaten Sumenep merupakan lokasi  dengan 
jumlah jagung lokal terbanyak. Selain itu, yang menjadi pertimbangan lagi adalah banyaknya jenis 
jagung, morfologi, dan warnanya yang beragam. Produksi jagung lokal Madura yang terbilang masih 
menjadi mayoritas di Kabupaten Sumenep, nampaknya belum berdampak besar bagi perekonomian 
masyarakat. Bahkan sedikit demi sedikit orang juga mulai beralih ke jagung hibrida yang 
keuntungannya terbilang lebih menjanjikan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya aspek 
produksi, pengolahan, hingga pada aspek terakhir yakni pemasarannya. Sementara itu, Purwati (2011) 
mengatakan bahwasanya di Kabupaten Sumenep, produktivitas jagung lokal Madura belum mencukupi 
kebutuhan meskipun areal tanamnya cukup luas, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara 
jumlah produksi dan permintaan jagung lokal Madura.  

Peluang yang menjanjikan dari komoditas jagung lokal Madura, dapat dijadikan sumber pendapatan 
apabila dimanfaatkan dengan baik, salah satunya dengan memunculkan nilai tambah olahan pangan 
marning jagung. Hal-hal yang perlu diperhatikandalam pembuatan produk olahan meliputi adanya 
bahan baku utama, nilai tambah yang tinggi, efisiensi peralatan dan teknis, harga yang relatif 
terjangkau, dan kesesuaian kapasitas dalam skala rumah tangga. Mayoritas produk olahan pangan 
yang tersebar di Indonesia berbasis pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang mana 
sejauh ini sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 99,45% serta 30% sumbangan untuk PDB (Undang-
Undang No. 20, 2008). Pada tahun 2019, sektor UMKM yang ada di Indonesia berjumlah 65.465.497 
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unit dengan pangsa sekitar 99,9% (Kementrian KUKM, 2021). Di Jawa Timur, pemerintah memberikan 
fasilitas bagi UMKM mulai dari kelembagaan, produksi pemasaran, permodalan dan peningkatan SDM. 
Meskipun demikian, UMKM yang mendapatkan pembinaan masih sekitar 31% dari keseluruhan. Salah 
satunya yakni Kabupaten Sumenep yang menjadi urutan ke-19 dalam penyumbang UMKM dengan 
pendapatan senilai 22,70 triliun per tahun 2019. Kabupaten Sumenep memiliki kontribusi UMKM sekitar 
68,16% bagi perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep 
lumayan banyak ditunjukkan oleh persentase angka yang cukup tinggi.  

UD (Usaha Dagang) Sinar Murni merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang olahan pangan 
yakni marning jagung. Jenis jagung yang digunakan adalah jagung lokal Madura. Usaha ini berdiri sejak 
tahun 1997 dan merupakan salah satu usaha tertua yang ada di Desa Manding Timur, Kecamatan 
Manding, Kabupaten Sumenep. Selama kurang lebih 24 tahun berdiri, UD. Sinar Murni yang telah 
banyak dikenal masyarakat Kecamatan Manding ini, belum mengetahui dengan jelas terkait seberapa 
besar keuntungan yang diperoleh. Oleh sebab itu, adapun tujuan dari penelitian ini untuk menentukan 
nilai tambah olahan pangan marning jagung lokal Madura pada UD. Sinar Murni. 

MATERI DAN METODE 

Jagung Lokal Madura merupakan salah satu jenis jagung yang ada di Indonesia. Sebagian besar lahan 
di Madura (>90%) digunakan untuk pengembangan jagung jenis lokal (Amzeri, 2018). Produktivitas 
jagung lokal Madura lebih rendah dibandingkan dengan jagung hibrida. Hal ini berbanding terbalik 
dengan harga jualnya dimana jagung lokal Madura lebih tinggi daripada jagung hibrida dikarenakan 
rasanya yang dikenal enak dan gurih (Prasetyo, D. D., & Fauziyah, 2020). Menurut Suprapti & 
Moninthofa (2018), komoditas jagung lokal Madura mempunyai peluang untuk dikembangkan 
kedepannya antara lain: (a) karakteristik petani yang loyal terhadap varietas jagung lokal Madura; (b) 
intensitas produksi jagung lokal Madura yang tinggi sehingga memungkinkan peluang untuk dijadikan 
produk nilai tambah; (c) belum ada kepastian kebijakan pemerintah terkait dukungan dan bantuan, 
untuk petani maupun komoditas jagung lokal Madura; sehingga (d) pemasarannya belum merata. 
Selain itu, kelebihan jagung lokal Madura memiliki daya simpan yang relatif lama yakni kurang lebih 
satu tahun (Amzeri, 2018).   

Hasil penelitian terdahulu Suprapti et al., (2016) menyebutkan bahwa meskipun tingkat keuntungannya 
lebih rendah, namun secara teknis petani jagung lokal Madura lebih efisien daripada petani jagung 
hibrida. Selain itu, pada usahatani jagung lokal Madura tidak terdapat variabel yang signifikan terhadap 
teknis ketidakefisienan dikarenakan sejak zaman nenek moyang jagung termasuk komoditas yang 
sudah dibudidayakan.  Meskipun sedang menanam komoditas lain, petani akan tetap menanam jagung 
guna untuk dijual ataupun dikonsumsi serta waktu tanam jagung lokal Madura yang terbilang singkat 
dengan hasil benih yang tahan lama. Pernyataan serupa juga ditemukan dalam penelitian Purwati 
(2011) yang menyatakan bahwa usahatani jagung lokal Madura memiliki daya saing yang baik untuk 
dijadikan prospek bisnis. 

UMKM memiliki peran yang tidak sedikit dalam perekonomian lndonesia diantaranya meliputi (1) 
kedudukan penting dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) berkontribusi besar dalam penyedia 
lapangan kerja, (3) berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan 
ekonomi lokal, (4) menciptakan pasar dan inovasi produk, dan (5) sebagai penyumbang melalui 
kegiatan ekspor (Setyawati, 2009). Selain itu, secara de facto dan de jure dalam mengembangkan 
sektor ekonomi UMKM, salah satu yang terpenting adalah pelibatan peran pemerintah dalam 
memberikan dukungan penuh (Niode, 2009). 

Nilai Tambah (value added) menurut Badan Pusat Statistik adalah nilai yang ditambahkan pada input-
antara yang digunakan dalam suatu produksi baik itu barang maupun jasa. Nilai tambah sendiri 
mengindikasikan sejauh mana suatu industri mampu memperoleh peningkatan pendapatan dan 
mendorong perkembangan ekonomi domestik. Input-antara yakni keseluruhan komoditas yang habis 
atau dianggap habis dalam suatu proses produksi, diantaranya bahan baku, input tambahan, bahan 
bakar, dll serta barang yang digunakan sebagai alat di dalam suatu proses produksi dimana umurnya 
kurang dari satu tahun dan habis dipakai (Hadi, 2015).. Metode Hayami digunakan untuk menghitung 
nilai tambah yang meliputi produktivitas, output, pengolahan dan pemasaran (Irmawati, 2019). Menurut 
Witjaksono (2017) dalam penelitiannya, semakin bertambahnya nilai komoditas apabila diolah menjadi 
pakan ternak sedangkan untuk margin tertinggi yakni pada pengolahan jagung menjadi pangan yang 
berarti petani dapat melakukan aktivitas nilai tambah dengan cara meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dan perkembangan teknologi 
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Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 dimana pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara 
purposive atau sengaja dengan pertimbangan bahwa Desa Manding Timur merupakan salah satu desa 
yang menjadi sentra produksi marning jagung di Kecamatan Manding Kabupeten Sumenep. 
Sedangkan pemilihan UD. Sinar Murni dikarenakan merupakan produsen marning jagung tertua yang 
ada di Kecamatan Manding yakni sejak tahun 1997, dimana dapat dikategorikan sebagai UMKM 
legendaris karena pencetus olahan marning jagung yang ada Kecamatan Manding. Oleh karena itu, 
marning jagung lokal milik UD. Sinar Murni banyak dikenal di kalangan masyarakat setempat.  

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kuantitatif terkait nilai tetap dan nilai variabel 
yang diperoleh saat melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku usaha olahan produk marning jagung. 
Sementara data sekunder berupa data dari dokumen-dokumen terkait topik penelitian berupa literatur, 
jurnal dan penelitian terdahulu. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan interview atau wawancara 
langsung kepada pelaku usaha UD. Sinar Murni dengan kuesioner terstruktur yang sudah dibuat 
sebelumnya, yang mana didalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan seputar nilai tambah dan risiko-
risiko usaha.  

Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian pertama dilakukan secara kuntitatif yakni perhitungan biaya-biaya 
seperti biaya tetap dan biaya variabel, penerimaan, pendapatan, dan keuntungan serta untuk 
mengetahui nilai tambah dengan menggunakan metode Hayami sebagai berikut (Hayami et al, 1987) 

Tabel 1. Metode Hayami 

No Variabel Nilai 

                Output, Input dan Harga 

1 Ouput (Kg/siklus produksi) A 
2 Input (Kg/siklus produksi) B 
3 Tenaga Kerja (HOK) C 
4 Faktor Konversi D=A/B 
5 Koefisien Tenaga Kerja (HOK/Kg) E=C/B 
6 Harga Output (Rp/Kg) F 
7 Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK) G 

                Pendapatan dan Nilai Tambah (Rp/Kg) 

8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) H 
9 Harga Input Lain (Rp/Kg) I 
10 Nilai Output (Rp/Kg) J=D X F 
11 Nilai Tambah (Rp/Kg) K= J - H- I 

 Rasio Nilai Tambah (%) L% = K/J X 100% 
12 Pendapatan Tenaga Kerja (Rp/Kg) M = E X G 

 Pangsa Tenaga Kerja (%) N% = M/K X 100% 
13 Keuntungan (Rp/Kg) O = K- M 

 Tingkat Keuntungan (%) P% = O/KX 100% 

                Balas Jasa Faktor Produksi 

14 Marjin (Rp/Kg) Q = J – H 

 A. Tenaga Kerja (%) R% = M/Q X 100% 

 B. Modal (Sumbangan Input Lain) (%) S% = I/Q X 100% 
  C. Keuntungan (%) T% = O/Q X 100% 

Sumber: Hayami, et.al (1987) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Usaha Olahan Marning Jagung 

UD. Sinar Murni adalah sebuah UD (Usaha Dagang) yang terletak di Desa Manding Timur, Kecamatan 
Manding, Kabupaten Sumenep. Perusahaan ini bergerak di bidang olahan pangan marning jagung 
yang dikelola oleh H. Salim (67 tahun) selaku founder dari UD. Sinar Murni. Bahan yang digunakan 
yakni jenis jagung lokal Madura karena memiliki rasa yang lebih gurih dibanding jagung lain sehingga 
cocok dijadikan bahan baku dalam pembuatan marning jagung. UD. Sinar Murni berdiri selama kurang 
lebih 24 tahun sejak tahun 1997 hingga sekarang. Selain marning jagung, UD. Sinar Murni juga menjual 
produk keripik singkong. Memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang, dengan masing-masing 3 
orang tenaga kerja dari dalam keluarga dan 7 orang tenaga kerja dari luar keluarga, UD. Sinar Murni 
mempunyai jam kerja selama 7-8 jam per hari dari jam 07.00 – 12.00 WIB kemudian istirahat dan lanjut 
kembali pada pukul 13.00 – 15.00 WIB dengan sistem pembayaran langsung per hari.  

Alasan berdirinya UD. Sinar Murni yakni berangkat dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap 
marning jagung sehingga sejak saat itu Bapak H. Salim selaku founder berinisiatif untuk membuat 
produk tersebut, dimana pada awalnya pekerjaan utama sebagai petani kemudian menjadikan produksi 
marning jagung dan keripik singkong sebagai pekerjaan sampingan dengan modal awal kisaran Rp. 
10.000.000. Faktor lain yang menjadi alasan berdirinya usaha yakni karena pengetahuan masyarakat 
yang belum well educated terkait produk-produk olahan lain yang terbuat dari jagung serta keahlian 
pelaku usaha yang memang fokusnya pada produk marning jagung. 

Proses Produksi Usaha Olahan Marning Jagung 

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi marning jagung antara lain jagung lokal Madura 
pipilan sekitar 60-120 kg yang diperoleh dari hasil bertani sendiri, petani sekitar (dalam satu desa) dan 
petani desa lain. Kisaran harga jagung yang dibeli dari petani lain sekitar 6000-9000/kg. Selain itu ada 
garam, bawang putih, penyedap rasa, dll. Pemilihan jagung lokal Madura didasarkan pada kualitasnya 
yang baik yang mana hal tersebut dapat diketahui dari warnanya yang cerah, bentuknya bulat, tidak 
mudah hancur ketika dimasak serta rasanya yang lebih enak dan gurih ketika diolah menjadi marning 
jagung. UD. Sinar Murni sangat memperhatikan kualitas dari jagung yang akan digunakan, hal ini 
dibuktikan ketika tidak menemukan bahan baku yang bagus tidak akan membeli atau memproduksi 
untuk menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen, hal itu didukung dengan adanya pembelian bahan 
baku yang langsung diproduksi tanpa disimpan terlebih dahulu sehingga masih segar dan risiko 
kerusakannya kecil sehingga meminimalisir biaya penyimpanan. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali 
produksi yakni selama 4 hari dan 3 kali produksi dalam 1 bulan. Teknologi yang digunakan berupa alat 
tradisional atau konvesional, hanya saja pada saat pengemasan produk menggunakan sealer 
kemasan. 

 

Gambar 1. Cara Pembuatan Marning Jagung lokal Madura 



Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

205 
 

Sebagaimana yang terdapat pada Gambar.1 tahapan awal dimana jagung lokal Madura pipilan yang 
akan digunakan untuk proses produksi dicucui bersih terlebih dahulu kemudian direbus selama 6 jam. 
Setelah itu, jagung dicuci kembali guna untuk menghilangkan kulit arinya. Setelah dirasa cukup, baru 
kemudian jagung dijemur dengan waktu tergantung pada cuaca. Setelah kering, jagung diberi bumbu 
dan digoreng hingga warna kuning keemasan dan yang terakhir yakni tahap pengemasan produk 
marning jagung. 

Hasil Produksi Usaha Olahan Marning Jagung 

Produksi marning jagung lokal Madura yang dihasilkan dalam sekali produksi sebanyak 240 kemasan 
dengan ukuran 250 gr. Harga per kemasan marning jagung yang dipatok oleh UD. Sinar Murni yakni 
Rp. 5.000,00. Terdapat dua varian rasa yakni original dan pedas manis. Sementara untuk proses 
penjualan dan jangkauan pemasaran produk marning jagung dengan cara diantar ke rumah konsumen 
dan toko-toko ritel atau mendatangi langsung rumah produksi UD.Sinar Murni. Selain menjual 
langsung, UD. Sinar Murni juga menerima pesanan produk marning jagung. Sejak tahun 1998, UD. 
Sinar Murni telah memiliki surat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) namun masih belum 
memiliki SIUP (Surat Izin Bisnis Perdagangan) hingga saat ini. Pendapatan yang diperoleh dalam 
sebulan kisaran Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.500.000,00. 

Analisis Nilai Tambah Usaha Olahan Marning Jagung 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah marning jagung yang dihasilkan dalam satu kali 
proses produksi oleh UD. Sinar Murni Desa Manding Timur rata-rata 55 kg. Marning jagung rata-rata 
dijual dengan harga Rp. 20.000 per kg. Bahan baku yang digunakan berupa jagung sebesar 60 kg 
dengan harga jagung Rp. 6.000 per kg. Rasio antara produk marning jagung yang dihasilkan dengan 
input jagung yang digunakan sebesar 1,00. 

Tabel 2. Perhitungan Nilai Tambah Usaha Olahan Marning Jagung 

No Variabel Rumus Nilai 

            Output, Input dan Harga 

1 Ouput (Kg/siklus produksi) A 55 
2 Input (Kg/siklus produksi) B 60 
3 Tenaga Kerja (HOK) C 7.2 
4 Faktor Konversi D=A/B 1 
5 Koefisien Tenaga Kerja (HOK/Kg) E=C/B 0.12 
6 Harga Output (Rp/Kg) F 20000 
7 Upah Tenaga Kerja (Rp/HOK) G 30000 

            Pendapatan dan Nilai Tambah (Rp/Kg) 

8 Harga Bahan Baku (Rp/Kg) H 6000 
9 Harga Input Lain (Rp/Kg) I 7000 

10 Nilai Output (Rp/Kg) J=D X F 20000 
11 Nilai Tambah (Rp/Kg) K= J - H- I 7000 

 Rasio Nilai Tambah (%) L% = K/J X 100% 0.35 
12 Pendapatan Tenaga Kerja (Rp/Kg) M = E X G 3600 

 Pangsa Tenaga Kerja (%) N% = M/K X 100% 0.514285714 
13 Keuntungan (Rp/Kg) O = K- M 3400 

 Tingkat Keuntungan (%) P% = O/KX 100% 0.485714286 

           Balas Jasa Faktor Produksi   

14 Marjin (Rp/Kg) Q = J – H 14000 

 A. Tenaga Kerja (%) R% = M/Q X 100% 0.257142857 

 B. Modal (Sumbangan Input Lain) (%) S% = I/Q X 100% 0.5 
  C. Keuntungan (%) T% = O/Q X 100% 0.242857143 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Proses pembuatan marning jagung menggunakan tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam 
keluarga. Secara keseluruhan tenaga kerja yang digunakan untuk mengolah marning jagung rata-rata 
sebesar 7,2 HOK dalam sekali produksi. Perbandingan jumlah tenaga kerja dengan jagung yang 
digunakan dapat dilihat dari nilai koefisien tenaga kerja sebesar 0,12.  Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa untuk mengolah satu kilogram jagung membutuhkan 0,12 HOK. Biaya tenaga kerjadi peroleh 
dari rasio pendapatan tenaga kerja dengan nilai koefisien tenaga kerja dalam sekali produksi. Upah 
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yang diterima oleh tenaga kerja rata-rata sebesar Rp. 30.000 per HOK. Upah tersebut sebagai bentuk 
balas jasa dari kegiatan pengolahan jagung menjadi olahan marning jagung. 

Biaya sumbangan bahan baku lain dalam satu kilogram jagung sebesar Rp. 7.0000. Produsen 
memperoleh nilai tambah sebesar Rp. 7.000 per kg jagung dengan persentase nilai tambah sebesar 
0,35. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa nilai produk sebesar Rp. 100 menunjukkan nilai tambah Rp. 
35,00. UD. Sinar Murni menerima nilai tambah yang tergolong rendah (0,35%). Hal tersebut sesuai 
pendapat Maulidah dan Kusumawardani (2011) skala pengukuran nilai tambah dibagi menjadi tiga 
kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Nilai tambah tergolong rendah bila<15%, sedang 15%-40% 
dan tergolong tinggi bila >40%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Usaha pengolahan marning jagung lokal Madura UD. Sinar Murni per tahun 2020 memperoleh 
pendapatan kisaran Rp.6.085.850 dengan persentase nilai tambah sebesar 0,35 tergolong rendah 
(0,35%) namun usaha olahan marning jagung lokal Madura tergolong nilai tambah (positif) karena 
nilainya > 0.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beli jagung dari petani cenderung tinggi, 
sebaiknya produsen olahan marning jagung membangun kemitraan dengan supplier jagung, agar 
harga jagung lebih rendah serta melengkapi perizinan usaha. 
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