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ABSRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui fungsi dan saluran pemasaran pada komoditas jagung di Desa 
Manding Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.Penelitian ini dilakukan di Desa Manding 
Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan 
wawancara kepada petani jagung dengan menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan. Data 
sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini termasuk 
dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Metode 
analisis menggunakan teknik analisis Denscombe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 
macam bentuk saluran pemasaran, yaitu saluran tingkat 0 dan tingkat 1. Saluran tingkat 0 yaitu dari 
petani langsung menjual ke konsumen, sedangkan saluran tingkat 1 dilakukan oleh beberapa petani 
yaitu dengan menjual ke pedagang besar. Sedangkan pada fungsi saluran pemasaran terdapat fungsi 
yang dijalankan oleh petani, yaitu fungsi informasi pelanggan dan pesaing, komunikasi persuasif, 
kesepakatan harga, asumsi risiko, tagihan dalam pembayaran, pengawasan perpindahan kepemilikan 
dan ada yang tidak dilakukan yaitu fungsi sumber pendanaan, penyimpanan dan pergerakan produk. 

Kata kunci: jagung, saluran dan fungsi pemasaran 

PENDAHULUAN 

Madura sebagai salah satu sentra penghasil jagung, memberikan suatu peluang yang cukup besar bagi 
para petani jagung untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan akan komoditas jagung. 
Meskipun pemerintah mendorong pengembangan jagung hibrida dan komposit, petani jagung madura 
masih lebih memilih menanam varietas jagung lokal. Sugiarti dan Hayati (2009), menyatakan bahwa 
petani Madura menolak komoditas jagung varietas baru dan memutuskan untuk menanam jagung lokal. 
Menurut Amzeri (2018) ada beberapa alasan petani Madura tetap memilih benih jagung lokal 
dibandingkan dengan jagung hibrida dalam pengusahaan penanaman jagung, yaitu : (1) jagung hibrida 
mempunyai umur yang sangat panjang (lebih dari 100 hari), sehingga akan mengurangi intensitas 
pengusahaan tanaman lain setelah penanaman jagung, (2) daya simpan jagung hibrida sangat rendah 
dibanding dengan jagung lokal Madura, (3) Rendemen jagung hibrida sangat rendah dibanding dengan 
jagung lokal apabila digiling menjadi beras jagung, (4) Harga benih jagung hibrida yang terlalu mahal 
(kurang lebih Rp 55.000 per kilogram).  

Salah satu kabupaten yang membudidayakan jagung lokal yaitu Kabupaten Sumenep. Luas tanam 
jagung lokal Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 yaitu seluas 51,459 dan tahun 2020 yaitu seluas 
127,419 ha. Dari luas lahan, perkembangan luas panen jagung lokal tahun 2019 yaitu seluas 108,466 
dan luas panen jagung lokal tahun 2020 yaitu sebesar 66,943 ha (BPS Kabupaten Sumenep, 2020).  

Permasalahan nyata yang dihadapi petani pada saat ini adalah sistem pemasaran yang dilakukan 
petani kurang menguntungkan bagi petani. Adanya ketergantungan petani kepada pedagang 
pengumpul sehingga posisi tawar petani menjadi rendah. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan 
penelitian ini yaitu : Mengetahui fungsi dan saluran pemasaran jagung lokal Madura di Desa Manding 
Timur Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 di Desa Manding Timur Kecamatan Manding 
Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling 
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dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut adalah salah satu sentra penghasil jagung lokal 
terbanyak di Madura. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan kepada petani jagung lokal dengan 
menggunakan kuisioner yang telah dipersiapkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang 
berkaitan dengan penelitian seperti jurnal, buku, BPS dan instansi-instansi lain.     

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan mengenai saluran pemasaran komoditas jagung di Desa Manding Timur, Kecamatan 
Manding, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan 
Linclon (dalam Moleong, 2012), jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 
ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 
berbagai metode yang ada. Pendekatan kualitatif akan mempermudah peneliti dalam hal menggali dan 
menafsirkan suatu fenomena yang berkaitan dengan saluran pemasaran. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 

Metode analisis menggunakan teknik analisis Denscombe. Penelitian mengenai saluran dan fungsi 
pemasaran akan dianalisis menggunakan lima tahapan. Tahapan tersebut antara lain: (1) Penyiapan 
data; (2) Pemahaman data; (3) Penginterprestasian data; (mengembangkan kode-kode, 
kategorikategori dan konsep- konsep); (4) Verifikasi data; dan (5) Penyajian data (Dencombe, 2007: 
287- 288).  

1. Penyajian data merupakan serangkaian proses untuk mempersiapkan data dengan jelas. Pada 
tahap ini peneliti akan menyajikan keseluruhan data yang diperoleh berdasarkan wawancara 
kepada informan, observasi dilapangan serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan 
dengan saluran danfungsipemasaran. Setelahterkumpulnya data akan dipilah-pilah berdasarkan 
fokus dalam penelitian. 

2. Pemahaman data dimaknai sebagai upaya untuk mengkonfirmasi ulang mengenai kebenaran data 
dan mencocokan antara data primer dan data sekunder. Peneliti akan membaca data-data yang 
telah didapat sehingga memperoleh pemahaman mengenai data-data yang nantinya akan 
dianalisis. 

3. Interprestasi data merupakan sebuah langkah untuk mengembangkan kode, kategori dan konsep. 
Peneliti akan memulai persiapan data dan kemudian akan memahami data. Proses pengkodean, 
kategorisasi, identifikasi dan pengembangan konsep sesuai dengan fokus penelitian. 

4.  Verifikasi data dilakukan dengan melihat derajat kepercayaan, derajat kertergantungan dan derajat 
kepastian. Peneliti akan melakukan proses triangulasi data untuk melakukan verifikasi data 
sehingga data-data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang valid. 

5. Penyajian data merupakan proses yang menarasikan data- data yang sudah valid. Bagian ini adalah 
bagian yang paling penting karena mengandung jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 
penelitian. Penyajian data akan diklasifikasikan berdasarkan fokus- fokus tertentu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum 

Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura yang memiliki 

luas wilayah 2.093,47km2. Menurut hasil sensus penduduk Kabupaten Sumenep 2020 Jumlah 
penduduk  Kabupaten Sumenep pada bulan September 2020 menurut hasil SP2020 adalah sebanyak 
1.124.436 jiwa. Terdapat 542.735 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 581.701 penduduk berjenis 
kelamin perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk  laki-
laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 93,30 (BPS Kabupaten Sumenep, 2020).  Kecamatan Manding 
merupakan salah satu daerah dari 27 kecamatan yang berada di Kabupaten Sumenep. Dengan luas 

daerah 68,88km2. Kecamatan Manding merupakan salah satu daerah dari 27 kecamatan yang berada 
di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan keadaan geografisnya Kecamatan Manding yang memiliki luas 
6,887.54 Ha seluruh wilayahnya berada pada ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan laut atau 
termasuk daerah dataran rendah.  

Lokasi  penelitian yaitu di Desa Manding Timur. Desa Manding Timur adalah salah satu Desa yang 
berada di Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah 
332,24 ha, pemanfaatan lahan pemukiman, lahan persawahan dan lain-lain. Desa Manding Timur 
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termasuk mempunyai tanah yang subur untuk usaha pertanian sehingga masyarakat sebagian besar 
mempunyai usaha pertanian sayur-mayur, padi, jagung dan lain-lain.   

Penyajian Data 
Bentuk-Bentuk Saluran Pemasaran 

Waktu Panen Komoditas Jagung 

Panen jagung adalah langkah pertama yang dilakukan oleh petani jagung. Petani jagung melakukan 
pemanenan jagung 1-2 kali panen dalam setahun.  

Harga Jual Komoditas Jagung 

Petani menjual Jagung seharga Rp. 7.000/kg. Teknik penjualan dan penentuan harga jual yang 
dilakukan oleh petani ialah menjual ke pedagang besar dengan kesepakatan harga yang antara petani 
dan pedagang besar atau sudah mengikuti harga pasar keseluruhan. 

Saluran Pemasaran Komoditas Jagung 

Petani jagung di Desa Manding Timur menjual hasil panen jagungnya langsung ke konsumen, dan 
pedagang besar. Beberapa pedagang menerapkan klasifikasi dengan kualitas bentuk fisik, tingkat 
kekeringan, warna dan harga dalam menjual. 

Sumber Modal Komoditas jagung  

Petani jagung di Desa Manding Timur menjalankan pertanian jagung menggunakan modal sendiri. 
Semua pembiayaan persediaan dari dana sendiri, tidak ada bantuan. 

Fungsi-Fungsi Saluran Pemasaran 
Informasi tentang Pelanggan dan Pesaing 

Informasi tentang pelanggan dan pesaing petani jagung tidak ada kepastian yang langsung. Biasanya 
informasi tersebut di peroleh dari mulut ke mulut dari para petani jagung. 

Komunikasi Persuasif 

Cara menawarkan jagung berbeda dengan menawarkan barang jual lainnya, kebanyakan dari petani 
tidak melakukan komunikasi persuasif. Strategi yang di gunakan untuk meningkatkan pembelian atas 
produknya yaitu meningkatkan mutu hasil panen jagung tersebut. Tidak ada pengembangan dan 
penyebarluasan komunikasi persuasif kepada pembeli. 

Kesepakatan Harga 

Kesepakatan harga pada proses perdagangan sangat penting. Kesempurnaan pasar dapat diukur dari 
dengan salah satu cara yaitu perusahaan menerima harga pasar (Price taken) perusahaan menjual 
produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar (price taker) karena perusahaan tidak 
mampu mempengaruhi harga pasar. Ada kesepakatan, ada tawar menawar.  

Sumber Pendanaan atau Bantuan Modal 

Sumber modal dari modal sendiri. Semua pembiayaan persediaan dari dana sendiri, tidak ada bantuan. 

Asumsi Resiko 

Para petani dan pedagang jagung Desa Manding Timur, Kecamatan Manding biasanya mengasumsi 
risiko yang terjadi sampai proses panen terjadi. Asumsi risiko yang biasanya dilakukan oleh petani yaitu 
faktor cuaca, serangan hama dan iklim yang terjadi pada tahun tersebut. 

Penyimpanan dan Pergerakan Produk 

Penyimpanan dan Pergerakan Produk Penyimpanan dilakukan terhadap barang yang akan di jual 
dengan tujuan untuk menjaga stok barang yang siap dijual. Penyimpanan dilakukan dengan tujuan 
menimbun barang dan akan menjual barang tersebut disaat persedian barang langka. Hal tersebut 
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dilakukan untuk mencari keuntungan (Profit Oriented). Tidak banyak strategi penyimpanan dilakukan 
oleh para penjual, karena jagung lokal tahan lama. 

Pembayaran 

Setelah terjadi proses tawar-menawar antara pedagang besar dengan petani jagung, terjadilah 
kesepakatan harga. Proses pembayaran yang dilakukan pedagang besar dan penjual jagung dilakukan 
secara langsung atau cash. 

Pengawasan Perpindahan Kepemilikan 

Petani jagung tidak melakukan pengawasan dan perpindahan kepemilikan setelah melakukan 
penjualan jagung ke pedagang besar yang akan dijual ke pasar. Petani jagung hanya merasakan 
pengawasan yaitu proses panen jagung di sawah. 

Intrepretasi Data 
Bentuk Saluran Pemasaran di Desa Manding Timur Kecamatan Manding 

Desa Manding Timur, Kecamatan Manding salah satu daerah di Kabupaten Sumenep yang mempunyai 
potensi baik dalam produksi komoditas jagung. Varietas jagung lokal Madura banyak disukai karena 
Keunggulan jagung lokal Madura yaitu mempunyai daya simpan yang lama (kurang lebih 1 tahun) 
sehingga dapat digunakan sebagai cadangan makanan selama satu tahun; butiran jagung Madura 
yang relatif kecil sehingga sangat cocok untuk makanan burung, di mana harganya realtif lebih mahal 
dibandingkan dengan jagung lain; Hasil prosesing menjadi beras jagung Madura harganya lebih mahal 
dibandingkan dengan jagung lain. 

Saluran pemasaran di Desa Manding Timur, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep terdapat 2 
macam bentuk saluran pemasaran, yaitu saluran tingkat 0 dan Saluran tingkat 1. Saluran 0 yaitu dari 
petani langsung menjual ke konsumen yang dilakukan oleh Pak Suhar. Sedangkan saluran pemasaran 
tingkat 1 dilakukan oleh beberapa petani yaitu dengan menjual ke pedagang besar. 

Panen jagung adalah produksi barang yang akan dijual. Petani jagung memanen jagung sekitar 1-2 
kali panen dalam setahun. Panen jagung dalam waktu panen yang berlangsung tidak menentu 
disebabkan oleh faktor cuaca, serangan hama dan iklim. 

Proses penentuan harga jual terjadi melalui kesepakatan antara petani jagung dengan pedagang 
dengan tetap mengikuti harga pasar saat itu. Pedagang jagung menerapkan standardisasi dalam 
pembelian kualitas jagung. Beberapa pedagang menerapkan klasifikasi dengan kualitas bentuk fisik, 
tingkat kekeringan, warna dan harga dalam menjual. 

Petani jagung di daerah Kecamatan Manding menjalankan pertanian jagung menggunakan modal dari 
mereka sendiri. Tidak ada bantuan 

Fungsi Saluran Pemasaran di Manding 

Penjualan komoditas jagung di Desa Manding Timur memiliki banyak pelanggan, namun jumlah 
pesaing juga tidak kalah banyak. Informasi tentang pelanggan dan pesaing petani jagung tidak ada 
kepastian yang langsung. Biasanya informasi tersebut di peroleh dari mulut ke mulut dari para petani 
jagung. 

Mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif untuk mendorong pembelian penting 
dilakukan untuk mengenalkan produk yang di tawarkan. Banyak cara yang dilakukan oleh penjual untuk 
menjual produknya tersebut. Cara menawarkan jagung berbeda dengan menawarkan barang jual 
lainnya, kebanyakan dari petani tidak melakukan komunikasi persuasif. Strategi yang di gunakan oleh 
Petani jagung di daerah Kecamatan Manding untuk meningkatkan pembelian atas produknya yaitu 
meningkatkan mutu hasil panen jeruk tersebut.  

Kesepakatan harga pada proses perdagangan sangat penting. Kesempurnaan pasar dapat diukur dari 
dengan salah satu cara yaitu perusahaan menerima harga pasar (Price taken) perusahaan menjual 
produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar (price taker) karena perusahaan tidak 
mampu mempengaruhi harga pasar. Kesepakatan harga sangat penting dilakukan antara penjual dan 
pembeli untuk mencapai kesempurnaan pasar. Sama yang dilakukan oleh para petani jagung di Desa 
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Manding Timur, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep yang melakukan kesepakatan harga antara 
penjual jagung dengan pemborong. 

Modal adalah hal penting yang digunakan untuk mengawali usaha. Segala sesutu yang yang diberikan 
dan dialokasikan kedalam suatu usaha dan atau badan yang gunanya pondasi untuk menjalankan apa 
yang diinginkan. Sumber modal beragam dari modal sendiri atau pinjam. Seperti halnya petani, para 
petani membutuhkan modal untuk menanam, merawat sampai dengan memanen tanaman. 

Mulai dari proses penanaman sampai jagung yang siap dipanen pasti terdapat risiko-risiko yang terjadi. 
Para petani dan pedagang biasanya mengasumsi risiko yang terjadi sampai proses panen terjadi. 
Asumsi risiko yang biasanya dilakukan oleh petani di Desa Manding Timur, Kecamatan Manding, 
Kabupaten Sumenep yaitu faktor cuaca, serangan hama dan iklim yang terjadi pada tahun tersebut.  

Penyimpanan dilakukan terhadap barang yang akan di jual dengan tujuan untuk menjaga stok barang 
yang siap dijual. Penyimpanan dilakukan dengan tujuan menimbun barang dan akan menjual barang 
tersebut disaat persedian barang langka. Hal tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan (Profit 
Oriented). Tidak banyak strategi penyimpanan dilakukan oleh para penjual barang, dikarenakan barang 
yang dijual tahan lama. 

Pembayaran oleh pedagang besar dilakukan secara langsung atau cash. Selanjutnya dilakukan proses 
pengawasan dan perpindahan kepemilikan. Petani jeruk tidak melakukan pengawasan dan 
perpindahan kepemilikan setelah melakukan penjualan jeruk ke pedagang besar yang akan dijual ke 
pasar. Petani jagung hanya merasakan pengawasan yaitu proses panen jagung di sawah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran di Desa 
Manding Timur, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep terdapat 2 macam bentuk saluran 
pemasaran, yaitu saluran tingkat 0 dan Saluran tingkat 1. Saluran 0 yaitu dari petani langsung menjual 
ke konsumen yang dilakukan oleh Pak Suhar. Sedangkan saluran pemasaran tingkat 1 dilakukan oleh 
beberapa petani yaitu dengan menjual ke pedagang besar. Pada fungsi saluran pemasaran terdapat 
fungsi yang dijalankan oleh petani, yaitu fungsi informasi pelanggan dan pesaing, komunikasi persuasif, 
kesepakatan harga, asumsi risiko, tagihan dalam pembayaran, pengawasan perpindahan kepemilikan 
dan ada yang tidak dilakukan yaitu fungsi sumber pendanaan, penyimpanan dan pergerakan produk.  
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