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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Fungsi dari sektor pertanian antara lain mencakup aspek ketahanan pangan, 

meningkatkan kesejahteraan petani, pengentasan kemiskinan, dan kelestarian 

lingkungan. Oleh sebab itu sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu sektor 

andalan, sektor pertanian juga dapat memberikan dampak positif karena dapat 

mengatasi krisis dan memiliki potensi dalam laju pembangunan perekonomian 

Indonesia. 

Sektor pertanian tidak terlepas dari tanaman pangan yang salah satunya 

Jagung (Zea Mays L.) yang merupakan salah satu komoditas tanaman pangan di 

dunia yang terpenting selain padi dan  gandum. Amerika Tengah dan Selatan 

menjadikan jagung Sebagai sumber karbohidrat utama, di Amerika Serikat sendiri  

jagung merupakan alternatif sumber pangan. Di beberapa daerah yang terdapat di 

Indonesia seperti Madura dan Nusa Tenggara, memanfaatkan jagung sebagai 

makanan pokok. Lebih dari 10 juta ton per tahun Indonesia membutuhkan jagung 

pipil kering. Sektor pangan dan industri ternak menjadi konsumen terbesar jagung 

(Budiman, 2012). 

Selain padi, jagung merupakan tanaman pangan kedua di Indonesia. Bahkan 

di beberapa tempat, jagung menjadi bahan makanan pokok utama sebagai 

pengganti beras atau sebagai campuran beras. Untuk berbagai kepentingan, 

Indonesia membutuhkan tidak kurang dari 10 juta ton per tahun jagung pipil 

kering (Khalik, 2010). 

Peningkatan produksi jagung nasional setiap tahunnya belum mampu 

memenuhi kebutuhan domestik sekitar 11 juta ton per tahun, untuk memenuhi 

kebutuhan nasional Indonesia mendatangkan impor jagung dalam jumlah besar 

yaitu hingga 1 juta ton per tahunnya. Menurut Mejaya et al.(2005), Sektor industri 

pakan ternak merupakan sektor yang paling mendominasi dalam penyerapan 

jagung dalam negeri. Sektor industri pakan membutuhkan 57% dari kebutuhan 

nasional, sisanya 34% untuk pangan dan 9% untuk kebutuhan industri lainnya. 

Jagung menempati posisi penting dalam perekonomian nasional karena 

merupakan sumber karbohidrat sebagai bahan baku industri pangan, pakan ternak, 

unggas dan ikan. Disamping bijinya, limbah tanaman jagung seperti daun dan 

batang dapat dimanfaatkan secara segar maupun kering sebagai pakan ternak 

seperti sapi, kambing dan domba (Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, 

2006). 

Terdapat dua jenis jagung yang biasa ditanam oleh petani yaitu jagung 

manis dan jagung hibrida. Jagung manis termasuk kedalam kategori sayuran, 
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sehingga dalam hal ketersediaannya tidak terlalu berdampak terhadap 

perekonomian nasional, sedangkan jagung hibrida ketersediaannnya  berpengaruh 

terhadap sektor industry. Jagung hibrida digunakan sebagai salah satu bahan baku 

utama dalam pembuatan produk industri, seperti halnya industri pakan ternak. 

Apabila harga jagung tinggi maka akan berpengaruh pula terhadap harga pakan 

itu sendiri yang otomatis akan berimbas pada harga produk yang menggunakan 

pakan ternak  seperti industri ternak yang akan berdampak terhadap harga daging 

yang di produksi, sehingga ketersediaan bahan baku akan berpengaruh terhadap 

kestabilan harga jagung itu sendiri. 

Pemerintah berupaya agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri 

khususnya di sektor bahan baku industri pakan dan bisa mewujudkan swasembada 

pangan khususnya jagung hibrida sehingga impor jagung dapat berkurang, 

melalui program-program yang diluncurkan yang salah satunya pengembagan 

kawasan jagung hibirda di tiap-tiap wilayah sesuai dengan potensi luasan lahan 

daratnya yang diharapkan dapat menambah jumlah produksi. 

Program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya 

dukungan dari masyarakat khususnya petani yang berusahatani jagung hibrida, 

kebutuhan pasar yang terus bertambah tiap tahunnya terutama sebagai pakan 

ternak, menjadikan komoditas jagung hibrida memiliki prospek yang cukup besar 

dan itu merupakan peluang bagi pelaku utama yang bergerak dalam usahatani 

jagung hibrida. Pengembangan kawasan jagung hibrida yang dilakukan oleh 

pemerintah dari tahun ke tahun belum memberikan dampak yang signifikan bagi 

pendapatan petani jagung hibrida yang menjadi salah satu tolak ukur 

kesejahteraan petani itu sendiri. 

Seperti halnya yang dialami petani jagung hibrida yang berada di 

Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, adanya pengembangan kawasan 

jagung hibrida di Kecamatan Gegerbitung belum berpengaruh besar terhadap 

pendapatan petani jagung hibrida yang dalam berusahataninya bukan tanpa resiko, 

tingginya biaya produksi, sempitnya kepemilikan lahan, produksi yang cenderung 

fluktuatif dengan produktivitas rata-rata hanya 5,4 ton/ha dan masuknya jagung 

dari luar daerah yang berpengaruh pada harga yang tidak menentu sehingga 

berimbas kepada pendapatan petani (Programa Kecamatan Gegerbitung, 2020). 

Menurut Shinta (2011), luas lahan dan tingkat produksi merupakan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi pendapatan usahatani. 

Menurut Ashari (2020), usahatani jagung yang dilaksanakan petani yang 

berada di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo layak 

diusahakan dengan nilai B/C ratio sebesar 2 dan menurut penelitian  Khotimah 

(2016), bahwa usahatani jagung yang dilaksanakan oleh petani yang berada di 

Kabupaten Ciamis menguntungkan dengan nilai R/C sebesar 2,2. Sedangkan 

analisis usahatani jagung hibrida di Kecamatan  Gegerbitung belum belum 
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diketahui apakah menguntungkan atau tidak, demikian pula kelayakan 

usahataninya juga belum diketahui. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya pengkajian mengenai berapakah 

pendapatan dari usahatani jagung hibrida dan apakah layak untuk diusahakan 

untuk dijadikan mata pencaharian bagi petani khususnya yang berada di 

Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pendapatan usahatani jagung hibrida di Kecamatan Gegerbitung 

Kabupaten Sukabumi 

2. Bagaimana kelayakan usahatani jagung hibrida di Kecamatan Gegerbitung 

Kabupaten Sukabumi 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui berapakah pendapatan usahatani jagung hibrida di Kecamatan 

Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. 

2. Mengetahui kelayakan usahatani jagung hibrida di Kecamatan Gegerbitung 

Kabupaten Sukabumi. 
 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a.  Aspek Guna Teoritis 

1. Menerapkan teori-teori analisa usahatani khususnya pada usahatani jagung 

hibrida. 

2. Mendalami analisa usaha khususnya usahatani jagung hibrida. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

 

b.  Aspek Guna Praktis 

1. Sebagai acuan petani dalam melakukan usahatani jagung hibrida khususnya 

di Kecamatan Gegerbitung. 

2. Sebagai saran ataupun acuan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan 

dalam pengembangan jagung hibrida di Kecamatan Gegerbitung pada 

khususnya dan Kabupaten Sukabumi pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 


