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ABSTRAK 

Sub sector pertanian tanaman pangan merupakan suatu bagian dari sector pertanian yang memiliki 
peran penting dalam ketahanan pangan nasional, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja 
dan penyedia devisa serta menjadi penarik bagi pertumbuhan isdustri hulu serta menjadi pendorong 
pertumbuhan untuk industry hilir yang memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan 
ekonomi nasional. Komoditas Jagung termasuk dalam golongan komoditas strategis karena memiliki 
keriteria yang berpengaruh terhadap harga komoditas pangan dan juga memiliki prospek yang cukup 
baik. Upaya dari peningkatan pendapatan usahatanai tergantung pada hasil dari produktivitas dan 
besarnya biaya produksi baik itu ketersediaan lahan, benih, pupuk hingga tenaga kerja yang semuanya 
memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan maupun pendapatan dari usahatani. 
Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yaitu berapa produksi dan pendapatan pada usahatani 
jagung hibrida Madura-3 di Kabupaten Pamekasan.  

Kata kunci: Usaha Tani, Jagung Hibrida 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena indinesia memiliki luas wilayah yang dimana sebagian 
dari luas daerahnya merupakann sector pertanian yang mana penduduknya banyak 
bermatapencaharuan sebagai petani. Sub sector pertanian tanaman pangan merupakan suatu bagian 
dari sector pertanian yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional, pengentasan 
kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan menjadi penyedia devisa serta menjadi penarik bagi 
pertumbuhan industry hulu serta menjadi pendorong pertumbuhan untuk industry hilir yang memberi 
kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional (Palia et al., 2015).  
Peranan dari tanaman pangan telah terbukti secara empiris baik dalam kondisi ekonomi normal 
maupun saat dalam mengatasi permasalahan krisis.  

Salah satu jenis tanaman pangan yang sering dijadikan sebagai konsumsi yaitu jagung, jagung 
merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan untuk industry (Nikmah et al., 2013).  Jagung disini 
juga merupkaan komoditas pangan terpenting setelah padi dan palawija, produk dari jagung 
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan seperti tepung, susu, gula, makanan ringan dan 
juga pakan ternak. Selain itu jagung juga memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian 
nasional dan telah menempatkan jagung sebagai contributor produk domestic bruto (PDB) untuk 
tanaman pangan serelia oleh karenanya dapat dipahami kebutuhan akan jagung sangatlah tinggi.   

Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman utama bagi para petani oleh karenanya upaya yang 
digunkan para petani untuk meningkatkan hasil produksi terus di lakukan (Mardani et al., 2017). Salah 
satu cara yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi yaitu dengan penggunaan benih unggul 
sebagai bibit yang akan di tanam (Fadwiwati et al., 2013).  Salah satu upaya yang digunakan yaitu 
dengan menggunakan benih bibit jagung unggul  Hibrida Madura-3. Dari digunakannya benih bibit 
unggul ini diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan akan jagung baik sebagai bahan pokok 
makanan, bahan baku industry maupun pakan ternak. 

Pada dasarnya setiap jenis usahatani memiliki tujuan yaitu untuk memaksimumkan pendapatan degan 
cara mencapai tingkat produksi minimum maupun dengan menekankan pada penggunaan biaya 
sehingga nantinya dapat di harapkan bahwa pendapatan yang di peroleh maksimum dengan itu 
usahatani jagung Hibrida Madura-3 diharapkan dapat memperoleh hasil yang maksimum dari adanya 
usahatani tersebut (Apriani et al., 2016) . 
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Kabupaten Pamekasan merupakan suatu daerah yang menjadi sector dalam pengembangan tanaman 
pangan jagung hibrida khusus nya jenis jagung unggul Madura-3. Beberapa kecamatan yang menjadi 
sentra produksi tanaman ini adalah Kecamatan Pamoroh, Larangan,dan Blumbungan dengan masing-
masing desa dalam setiap Kecamatan yaitu Desa Kadur-Larangan dan Galis yang merupakan menjadi 
desa sentra dan sangat berpotensi cukup besar dalam penanaman jenis jagung Hibrida Madura-3. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kadur, Larangan, Galis dan Pagentenan Kabupaten 
Pamekasan pada awal sampai akhir bulan Oktober 2021. Penentuan dalam pemilihan lokasi penelitian 
dipilih berdasarkan secara sengaja (purposive sampling) dengan pertimbangan yaitu bahwa kecamatan 
ini merupakan sentra produksi jagung Hibrida Maura-3. Jumlah responden yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 35 responden yang di dapatkan dari petani-petani yang terdapat di desa 
tersebut. Berdasarkan dari informasi yang telah diperoleh dari para responden/petani di desa tersebut 
lebih banyak dan lahan yang digunakan juga lebih cocok untuk di tanami jagung jenis Hibrida Madura-
3. Untuk mengetahui pendapatan petani dari usahatani jagung Hibrida digunakan rumus sebagai 
berikut : 

𝜋 = TR-TC ........................................................................................................................................ (1) 

Keterangan : 
TR = Y.Py  
TC = FC +VC 

𝜋 = Pendapatan atau keuntungan usahatani (Rp) 

TR = Total Revenue (total penerimaan) (Rp) TC = Total Cost (total biaya) (Rp) 
 Y = Produksi yang diperoleh (kg)  
Py = Harga produksi (Rp) 
FC = Biaya tetap (Rp) VC = Biaya tidak tetap (Rp) 

Dengan mengetahui kelayakan komoditas jagung hibrida maka di gunakan rumus Revenue Cost Ratio 
(R/C) sebagai berikut : 

R/C = TR/TC  ................................................................................................................................... (2) 

Dengan ketentuan apabila:  
R/C = 1, maka usahatani tersebut tidak untung atau tidak rugi (input) R/C < 1, berarti usahatani tersebut 
tidak layak di usahakan R/C > 1, berarti usahatani tersebut layak diusahakan (menguntungkan).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis usahatani memiliki tujan yaitu untuk mengetahui jumlah biaya produksi dan pendapatan yang 
mana masing-masing dari tersebut memiliki variabel yang berbeda. Usahatani akan dikatakan 
menguntungkan apabila memberikan selisih yang positif antara pendapatan dengan biaya begitu juga 
sebaliknya usahatani akan dikatakan rugi apabila selisihnya negative dan akan dikatakan impas apabila 
hasil dari usahatani yang di dapatkan tidak ada selisih sama sekali atau nol (0). Perhitungan yang 
digunakan secara teori utnuk membuktikan beberapa hipotesa maka digunakan beberapa analisis yaitu 
diantaranya ialah Biaya Variabel yang digunakan dalam kegiatan usahatani di Kabupaten Pamekasan 
terdiri atas benih, pupuk, pestisida/herbisida dan tenaga kerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
di dapatkan hasil yaitu rata-rata penggunaan biaya variabel kegiatan usahatani jagung hibrida Madura-
3 di Kabupaten Pamekasan adalah sebesar Rp.2.004.868/ panen. Penggunaan input benih dalam 
usahatani jagung ini para responden atau petani menggunakna benih bibit unggul yaitu benih bibit 
unggul jagung hibrida jenis Madura-3. Rata-rata para petani memerlukan penggunaan benih sebanyak 
2kg dengan harga Rp.35,000/kg.  para petani di Kabupaten Pamekasan juga menggunakan berbagai 
macam jenis pupuk dan pestisida untuk perawatan tanaman dalam kegiatan usahatani nya dengan 
total jumlah biaya keseluruhan adalah sebesar Rp.1,433,437/ musim.  

Berdasarkan dari hasil penelitian di dapatkan bahwasanya dalam penggunaan bantuan tenaga kerja 
sebagian dari petani atau responden berasal dari luar kelurga sehingga petani harus memberikan upah 
atau bayaran dengan sistem kerja harian. Dari hasil wawancara yang di dapatkan pada desa-desa 
tempat dilakukannya penelitian ini memberi upah tenaga kerja yang di tetapkan yaitu sebesar Rp. 
571,431. 
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Total Biaya Usahatani 

Total biaya yang dikeluarkan oleh petani di Kabupaten Pamekasan dalam kegiatan usahatani jagung 
hibrida madura-3 adalah sebesar Rp. 3.406.838/ musim yang di dapatkan dari hasil total keseluruhan 
biaya-biaya yang di perlukan mulai dari biaya tenaga kerja, pemberian pupuk dan pestisida, biaya 
peralatan dan juga biaya tenaga kerja yang di perlukan.       

Analisis Penerimaan Usahatani 

Penerimaan hasil kegiatan usahatani didapatkan dari perkalian antara jumlah produksi yang di 
dapatkan pada saat kegiatan usahatani dengan satuan harga pada saat panen yang diukur dalam 
bentuk rupiah (Rp) dimana memiliki pengaruh langsung terhadap penerimaan yang diantaranya adalah 
produksi, kualitas, dan harga pada saat panen. Produksi jagung di hitung berdasarkan perkalian total 
antara produksi yang di dapatkan dengan harga yang berlaku di pasaran. Jumlah rata-rata hasil 
produksi yang di dapatkan di Desa Kadur-Larangan dan Galis pada tahun 2020 adalah sebesar 3227 
kg  dengan rata-rata luas lahan 0,448 ha dengan harga jual jagung rata-rata 4.200/kg. pendapatan yang 
di terima para petani rata-rata adalah sebesar Rp. 6.984.783/ musim. 

Analisis Pendapatan Usahatani 

Pendapatan usahatani didapatkan dari biaya penerimaan yang di kurangi dengan biaya usahatani 
sedangkan besarnya pendapatan yang diterima oleh responden atau petanu dalam kegiata usahatani 
tersebut. Total dari pendapatan usahatani jagung hibrida Madura-3 di desa Kadur-Larangan dan Galis 
Kabupaten Pamekasan dengan rata-rata produksi yang di peroleh yaitu  sebesar Rp.3.577.945 dengan 
rata-rata harga jual jagung yaitu Rp.4200/kg. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dapat di Tarik kesimpulan bahwa  Jumlah rata-rata produksi jagung Hibrida 
Madura-3 pada musim tanam di tahun 2020 sebesar 3227 kg denganrata-rata harga jual di pasaran 
yaitu sebesar 4200/kg. Penerimaan tunai yang diperoleh oleh petani ratta-rata adalah Rp. 3.577.946 .  
Saran agar pemerintah dapat memberikan penyuluhan kepada petani agar petani tidak bingung dalam 
memproduksi jagung hirbida dan dapat meningkatkan pendapatan petani jagung hirbida. 
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