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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saluran pemasaran jagung pulut dan respon 

petani terhadap saluran pemasaran yang paling efektif dan menguntungkan, yang 

dilaksanakan awal bulan Maret sampai awal bulan Mei 2013 bertempat di Desa Pakatto, 

Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Hasil analisis pemasaran jagung pulut di 

Desa Pakatto Kecamatan Bontmarannu Kabupaten Gowa dapat disimpulkan berdasarkan 

analisis bahwa petani merebus sendiri jagung pulut kemudian dijual langsung ke konsumen 

memperoleh margin paling tinggi yaitu Rp 700,- tongkol
-1

 dengan biaya pemasaran Rp 50,- 

tongkol
-1

 sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 650,- tongkol
-1

 sedangkan hasil 

tes awal kepada petani responden, maka hasil yang diperoleh adalah tingkat pengetahuan 

42 persen, sikap 40,3 persen, dan keterampilan 37,3 persen dan setelah diadakan kegiatan 

penyuluhan dan hasil tes akhir menunjukan bahwa terjadi perubahan sebesar dengan nilai 

yang diperoleh tingkat pengetahuan meningkat 87,6 persen, sikap 90,0 persen dan 

keterampilan 84 persen.  

Kata kunci: Jagung pulut dan pemasaran 

 

 

ABSTRACT 

This study aims can know waxy maize marketing channels and response of farmers to the 

most effective marketing channels and favorable conducted from March to May 2013 

located in the village of Pakatto, District Bontomarannu, Regency of Gowa. Waxy maize 

marketing analysis results in the Village District of Bontmarannu Pakatto Gowa can be 

concluded based on its own analysis that farmers boil corn sticky rice is then sold directly 

to consumers obtain the highest margin of Rp 700,- corn
-1

 cob with marketing costs Rp 

50,- corn
-1

 cob thus benefit amounting to Rp 650,- corn
-1

 while cob initial test results to 

farmers respondents, the results obtained are the 42 percent level of knowledge, attitude 

40.3 percent, and 37.3 percent skill and after allowing for extension activities and the final 

test results showed that the change with the value obtained by the level of knowledge 

increased 87.6 percent, 90.0 percent attitude and 84 percent skill. 

Keywords: Waxy corn and marketing 
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PENDAHULUAN 

Sektor pangan merupakan bagian strategis 

dari pembangunan nasional. Pemantapan 

ketahanan pangan sangat erat kaitannya 

dengan pembangunan sektor pertanian, 

karena menyangkut unsur ketersediaan 

pangan yang merupakan hasil dan usaha 

peningkatan produksi pertanian. Upaya ini 

pernah tercapai dengan program 

swasembada pangan nasional. Kebutuhan 

akan pangan selalu mengikuti trend 

jumlah penduduk. Pada perkembangan 

selanjutnya kebutuhan pangan juga 

dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan 

kapita
-1

, perubahan pola konsumsi 

masyarakat dalam globalisasi situasi 

pangan dunia. Hal ini mengindikasikan 

bahwa diversifikasi pangan sangat 

diperlukan untuk mendukung pemantapan 

swasembada pangan. Dari kondisi ini 

maka harus dapat dipenuhi dua hal, yaitu 

penyediaan bahan pangan dan 

diversifikasi olahan pangan.  

Jagung pulut atau sebagian orang 

menyebutnya jagung ketan merupakan 

salah satu jenis jagung yang memiliki 

karakter spesial yaitu pulut atau ketan. 

Jagung pulut  merupakan jagung lokal 

khas Sulawesi Selatan dengan warna biji 

putih, rasa enak, gurih, dan pulen 

disebabkan oleh kandungan endosperm 

yang hampir semuanya adalah 

amilopektin. Sebagai produk pertanian 

jagung pulut mempunyai potensi produksi 

yang besar dan prospek penggunaannya 

juga baik sebagai bahan makanan, jagung 

yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat 

sebagai jagung rebus, jagung bakar, sup 

jagung.  Khusus di Kabupaten Gowa salah 

satu sentra produksi jagung pulut di 

Sulawesi Selatan memiliki luas panen 

34.485 ha dengan tingkat produksi 

172.610 ton (Syuryawati, dkk. 2010). 

Sesuai dengan data dari PPL wilayah kerja 

penyuluh pertanian, menunjukkan bahwa 

Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, 

merupakan salah satu sentra produksi 

jagung pulut yang ada di Kabupaten 

Gowa.  

Strategi pemasaran merupakan hal yang 

sangat penting dalam suatu usaha dimana 

strategi pemasaran merupakan suatu cara 

mencapai tujuan. Strategi adalah 

serangkaian rancangan besar yang 

menggambarkan bagaimana sebuah 

perusahaan harus beroperasi untuk 

mencapai tujuannya. Sehingga dalam 

menjalankan usaha kecil khususnya 

diperlukan adanya pengembangan melalui 

strategi pemasarannya. Karena pada saat 

kondisi kritis justru usaha kecillah yang 

mampu memberikan pertumbuhan 

terhadap pendapatan masyarakat 

sedangkan pemasaran adalah sesuatu yang 

meliputi seluruh sistem yang berhubungan 

dengan tujuan untuk merencanakan dan 

menentukan harga sampai dengan 

mempromosikan dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang bisa memuaskan 

kebutuhan pembeli aktual maupun 

potensial. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui analisis pemasaran jagung 

pulut di Desa Pakatto Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa.  

 

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan awal bulan Maret 

sampai awal bulan Mei 2013 bertempat di 

Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, 

Kabupaten Gowa. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan 

dengan menggunakan bantuan instrumen 

kuisioner, selanjutnya observasi dilakukan 

secara langsung dan dokumentasi 

dilakukan dengan mengambil data di 

kantor desa, camat dan intansi lain yang 

terkait. Data yang telah terkumpul akan 

dinarasikan, ditabulasi dan dianalisis.   

Data primer adalah data utama diperoleh 

melalui wawancara yang dilakukan 
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kepada petani jagung pulut yang ada di 

lokasi kegiatan. Sedangkan data sekunder 

adalah data penunjang yang diperoleh dari 

kantor desa atau instansi terkait yang 

meliputi data potensi wilayah, iklim, 

curah hujan, dan keadaan kelompok tani, 

dalam bentuk laporan atau profil yang 

berhubungan dengan penelitian. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

secara deskriptif dengan rumus yang 

digunakan untuk mengetahui besar 

margin, keuntungan dan efesiensi 

pemasaran jagung pulut. Menghitung 

margin pemasaran dari masing-masing 

lembaga pemasaran (Anwar 1994), rumus 

digunakan adalah:  

 

           M = HP – HB,  π = M – Bp  

Pengetahuan sangat mempengaruhi 

seseorang dalam pengambilan keputusan, 

sehingga untuk mengukur tingkat 

pengetahuan responden perlu melakukan 

evaluasi awal dan evaluasi akhir dengan 

alat ukur garis continuum, dengan kriteria 

berdasarkan jawaban responden dengan 

kategori skor 3 = mengetahui (M), skor 2 

= kurang mengetahui (KM) dan skor 1 = 

tidak mengetahui (TM), dengan 

menggunakan persamaan: 

 

%100x
dicapaiyangtertinggiNilai

diperolehyangjawabanJumlah
nPengetahua

 
 

Analisis efektifitas penyuluhan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus 

(Ginting, 1991), yaitu: 

%100
Pr).3.(

Pr
x

QN

Ps
EP

 
 

Evaluasi penyuluhan dilakukan untuk 

mengetahui sampai sejauhmana 

keberhasilan dari kegiatan penyuluhan 

yang telah dilaksanakan. Evaluasi dapat 

dilakukan baik pada awal, di tengah 

maupun akhir program penyuluhan 

(Padmowiharjo, 2002). Untuk 

menganalisis tingkat respon petani 

terhadap materi penyuluhan adalah 

dengan melakukan pengukuran terhadap 

indikator dengan menggunakan Rating 

Scale atau skala nilai, kemudian ditabulasi 

dan diolah dengan menggunakan garis 

continuum.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Penduduk Berdasarkan 

Golongan Umur 

Berdasarkan data yang diperoleh tentang 

keadaan penduduk di Desa Pakatto 

Kecamatan Bontomarannu Kabupaten 

Gowa, menunjukkan bahwa persentase 

umur tertinggi adalah penduduk dengan 

usia 16-45 tahun (34,51 %). Untuk lebih 

jelasnya mengenai keadaan penduduk 

berdasarkan golongan umur dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Jumlah penduduk menurut golongan umur di Desa Pakatto Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. 

Golongan Umur Laki-Laki Wanita Jumlah (orang) Persentase (%) 

0 – 5   

6 – 15 

16 – 45 

46 – 59 

60 keatas 

309 

469 

768 

624 

198 

403 

346 

872 

490 

273 

712 

815 

1640 

1.114 

471 

14,98 

17,15 

34,51 

23,44 

   9,92 

Jumlah 2368 2393 4.752 100,00 

Sumber : Profil Desa Pakatto, 2012. 

 

 

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Pakatto Kecamatan 

Bontomarannu Kabupaten Gowa. 

Tingkat pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%)  

Tidak tamat SD 

SD 

SLTP/sederajat 

SLTA/sederajat 

D1 dan S1 

Tidak sekolah  

427 

923 

774 

276 

11 

2.341 

8,98 

19,42 

16,28 

5,80 

0,23 

49,26 

Jumlah 4.752 100,00 

Sumber : Data rencana kerja PPL Desa Pakatto, 2013. 

 

 

Tabel 1 menunjukan bahwa, jumlah 

penduduk di Desa Pakatto 4.752 orang 

dan umur produktif dari 15 – 59 tahun 

berjumlah 3.569 orang terdiri dari laki-

laki 1.861 wanita 1.708, sedangkan umur 

tidak produktif umur 0-15 tahun 

berjumlah 1.527 orang terdiri dari laki-

laki 778 orang dan wanita 749 orang dan 

umur 60 ke atas tidak produktif berjumlah 

471 jiwa yang terdiri dari laki-laki 198 

orang dan wanita 273 orang. 

 

Keadaan Penduduk Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

Tabel 2, menunjukan bahwa jumlah 

penduduk 4.752 orang, persentase 

tertinggi pada golongan penduduk yang 

tidak sekolah (49,26%) lalu disusul 

tingkat pendidikan SD yang berjumlah 

923 orang atau 19,42 persen, kemudian 

disusul dengan tingkat SLTP sederajat 

774 orang atau 16,28 persen. Kemudian 

disusul tidak tamat SD 427 orang atau 

8,98 persen sedangkan tingkat SLTA 

sederajat 276 orang atau 5,80 persen dan 

tamatan D1 dan S1 sebanyak 11 orang 

atau 0.23 persen. Tingkat pendidikan 

sangat berpengaruh terhadap penerimaan 

inovasi karena semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka akan lebih cepat 

menerima suatu inovasi dan tingkat 

pendidikan yang rendah sangat 

berpengaruh terhadap penerimaan suatu 

inovasi karena akan lambat dalam 

penyerapan untuk mengadopsi inovasi 

teknologi. 
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Analisis Margin Pemasaran  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui 

wawancara dan kuisioner terhadap 

lembaga pemasaran, diperoleh data dan 

informasi tentang harga penjualan dan 

harga pembelian masing-masing lembaga 

pemasaran dengan uraian sebagai berikut: 

produsen jagung mentah menjual kepada 

konsumen Rp 300 tongkol
-1

, produsen 

jagung mentah dan rebus ke konsumen Rp 

600 tongkol
-1

, produsen jagung mentah 

menjual ke pengumpul jagung mentah Rp 

300 tongkol
-1

, produsen jagung mentah 

menjual ke pengumpul jagung rebus Rp 

300 tongkol
-1

, pengumpul jagung mentah 

ke pengumpul jagung rebus Rp 500 

tongkol
-1

, pengumpul jagung rebus 

menjual ke pengecer jagung rebus Rp 700 

tongkol
-1

, pengecer jagung rebus menjual 

ke konsumen Rp 800 tongkol
-1

. 

 

 

Tabel 3. Harga jual, harga beli dan margin pemasaran jagung pulut setiap tingkat 

pemasaran jagung pulut di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten 

Gowa Tahun 2013 

Tingkat Pemasaran 
Harga Belin 

(Rp) 

Harga Jual 

(Rp) 

Margin 

(Rp) 

 Produsen jagung mentah ke konsumen 

 Produsen jagung mentah+rebus ke 

konsumen 

 Produsen jagung mentah ke pengumpul 

jagung mentah 

 Produsen jagung mentah ke pengumpul 

jagung rebus 

 Pengumpul jagung mentah ke pengumpul 

jagung rebus 

 Pengumpul jagung rebus ke pengecer 

jagung rebus 

 

- 

 

- 

 

300 

 

300 

 

500 

 

700 

 

300 

 

700 

 

500 

 

700 

 

700 

 

800 

 

300 

 

700 

 

200 

 

400 

 

200 

 

100 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2013. 

 

 

Tabel 4. Biaya yang dikeluarkan petani dan lembaga pemasaran pada setiap saluran 

pemasaran jagung pulut di Desa Pakatto, Kecamatan Bontonanai, Kabupaten 

Gowa Tahun 2013 

Saluran Pemasaran Pengeluaran (Rp)  

Produsen jagung mentah ke konsumen 

Produsen jagung mentah+rebus ke konsumen 

0,- 

50,- 

Produsen jagung mentah ke pengumpul jagung mentah 

Produsen jagung mentah ke pengumpul jagung rebus 

50,- 

50,- 

Pengumpul jagung mentah ke pengumpul jagung rebus 50,- 

Pengumpul jagung rebus ke pengecer jagung rebus 0,- 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2013. 
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Tabel 5. Keuntungan yang diperoleh petani dan pedagang jagung pulut di Desa Pakkatto, 

Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Gowa Tahun 2013 

Tingkat Pemasaran 

Margin 

tongkol
-1 

(Rp) 

Biaya lain-

lain tongkol
-1

 

(Rp) 

Keuntungan 

tongkol
-1

  

(Rp) 

Produsen jagung mentah ke konsumen 300,- 

 

0,- 300,- 

Produsen jagung mentah+rebus ke 

konsumen 

700,- 50,- 650,- 

Produsen jagung mentah ke pengumpul 

jagung mentah 

200,- 50,- 150,- 

Produsen jagung mentah ke pengumpul 

jagung rebus 

400,- 50,- 350,- 

Pengumpul jagung mentah ke pengumpul 

jagung rebus 

200,- 50,- 

 

150,- 

 

Pengumpul jagung rebus ke pengecer 

jagung rebus 

100,- 0,- 100,- 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2013. 

 

 

Tabel 3, menunjukkan bahwa jumlah 

margin diperoleh dari masing-masing 

lembaga pemasaran antara Rp 100,- 

tongkol
-1

 sampai Rp 700,- tongkol
-1

. 

Margin pemasaran yang paling besar 

terjadi pada tingkat pemasaran langsung 

yaitu petani langsung memasarkan ke 

konsumen dengan besar margin Rp 700,- 

tongkol
-1

. Margin yang ada diharapkan 

menjadi tambahan pengetahuan bagi 

petani untuk memasarkan jagung pulut 

langsung ke konsumen, baik secara 

individu maupun kelompok.  

Tabel 4, diketahui bahwa jika petani 

menjual jagung pulut mentah ke 

konsumen maka tidak mengeluarkan 

biaya, tetapi jika menjual dalam bentuk 

jagung rebus maka mengeluarkan biaya 

Rp 50,- tongkol
-1

. 

Tabel 5, menunjukkan bahwa keuntungan 

yang diperoleh tertinggi dari setiap 

lembaga pemasaran adalah berada pada 

petani merebus sendiri jagung pulut dan 

menjual langsung ke konsumen, 

keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 

650,- tongkol
-1

. Semakin panjang rantai 

pemasaran maka semakin mahal harga 

jagung pulut pada tingkat konsumen. 

 

Respon Petani Terhadap Materi 

Penyuluhan 

Respon petani secara teknis terhadap 

saluran pemasaran yang paling efektif 

cukup merespon. Respon tersebut terlihat 

pada saat dilaksanakan penyuluhan 

peserta yang hadir berjumlah 20 orang. 

Sewaktu penyuluhan dilaksanakan yang 

memberikan pertanyaan sekitar 5 orang, 

ini berarti bahwa petani cukup respon 

terhadap materi penyuluhan yang 

disampaikan.
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Evaluasi Penyuluhan 

Alat yang digunakan untuk mengukur atau 

mengevaluasi kegiatan penyuluhan yang 

dilaksanakan baik pada awal penyuluhan 

maupun pada akhir penyuluhan, yaitu 

dengan menggunakan lembaran kuisioner 

yang disebarkan kepada responden. 

Responden sebanyak 20 orang dengan 

pertanyaan masing-masing variabel 

(pengetahuan, sikap, keterampilan) 

sebanyak 5 pertanyaan. 

 

 

Pengetahuan 

Evaluasi awal diperoleh nilai sebagai 

berikut :  

Total skor  = 126,  

Skor tertinggi = 20 x 5 x 3 = 300  

Skor terendah  = 20 x 5 x 1 = 100 

Tingkat pengetahuan responden pada awal 

evaluasi ini, adalah : 

%0,42

%100
300

126
x

 

Jika digambarkan dalam bentuk garis 

continuum diperoleh: 

 

 

 

                TM                    42,0%  KM                         M 

 
 

                   0   100 126                     200    300 

           Keterangan : TM : Tidak mengetahui, KM : Kurang mengetahui, M : Mengetahui  

         Gambar 1. Garis continuum tingkat pengetahuan responden pada evaluasi awal 

 

 

Garis continuum pada Gambar 1 

menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, 

pengetahuan responden tentang analisis 

saluran pemasaran jagung pulut berada 

pada kategori kurang mengetahui dengan 

persentase 42,0 persen. 

Evaluasi pada akhir penyuluhan diperoleh 

data :  

Total skor = 263,  

Skor tertinggi = 20 x 5 x 3 = 300 

Skor terendah = 20 x 5 x 1 = 100 

 

Tingkat pengetahuan responden pada 

akhir evaluasi, adalah : 

             

%6,87

%100
300

263
x

 

Jika digambarkan dalam bentuk garis 

continuum diperoleh: 

 

 

 

               TM        KM                             87,6% M 

 
 

                 0        100         200      263                      300 

       Keterangan : TM : Tidak mengetahui, KM : Kurang mengetahui, M : Mengetahui 

        Gambar 2. Garis continuum tingkat pengetahuan responden  pada evaluasi akhir 
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Garis continuum pada Gambar 2 

menunjukkan bahwa setelah penyuluhan, 

pengetahuan responden tentang analisis 

saluran pemasaran jagung pulut 

meningkat atau berada pada kategori 

mengetahui dengan persentase 87,6 

persen. 

 

Sikap 

Evaluasi awal diperoleh nilai sebagai 

berikut :  

Total skor = 112 

Skor tertinggi = 20 x 5 x 3 = 300 

Skor terendah  = 20 x 5 x 1 = 100 

Sikap responden pada awal evaluasi, 

adalah : 

%3,37

%100
300

112
x

 

Jika digambarkan dalam bentuk garis 

continuum diperoleh: 

 

 

             TS                            37,3% KS              S 

 

 

                  0      100112          200              300 

  

                       Keterangan : TS : Tidak setuju, KS : Kurang setuju, S : setuju 

              Gambar 3. Garis continuum terhadap sikap responden pada evaluasi awal 

 

 

Garis continuum pada Gambar 3 

menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, 

sikap responden tentang analisis saluran 

pemasaran jagung pulut berada pada 

kategori Kurang Setuju  dengan 

persentase 37,3 persen. 

Sedangkan, evaluasi pada akhir 

penyuluhan diperoleh data : 

Total skor = 252 

Skor tertinggi = 20 x 5 x 3 = 300 

Skor terendah = 20 x 5 x 1 = 100 

Sikap responden pada akhir evaluasi ini, 

adalah : 

%0,84

%100
300

252
x

 

Jika digambarkan dalam bentuk garis 

continuum diperoleh : 

 

 

                TS        KS                 84,0,%             S 

 

 

                  0      100       200      252                      300 

 

                        Keterangan : TS : Tidak setuju, KS : Kurang setuju, S : Setuju 

                    Gambar 4. Garis continuum terhadap sikap responden evaluasi akhir 
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Garis continuum pada Gambar 4 

menunjukkan bahwa setelah penyuluhan, 

sikap responden tentang analisis saluran 

pemasaran jagung pulut meningkat atau 

berada pada kategori setuju dengan 

persentase 84,0 persen. 

 

Keterampilan 

Evaluasi Awal diperoleh nilai sebagai 

berikut :  

Total skor = 121 

Skor tertinggi = 20 x 5 x 3 = 300  

Skor terendah  = 20 x 5 x 1 = 100  

Keterampilanresponden pada awal 

evaluasi, adalah : 

%4,40

%100
300

121
x

 

Jika digambarkan dalam bentuk garis 

continuum diperoleh : 

 

 

 

 

                TT                   40,3%      KT             T 

 

 

                  0        100   21         200   300 

  

              Keterangan : TT : Tidak terampil, KT: Kurang terampil, T : Terampil 

   Gambar 5. Garis continuum evaluasi tingkat keterampilan responden pada evaluasi awal 

 

 

 

Garis continuum pada Gambar 5 

menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, 

keterampilan  responden tentang analisis 

saluran pemasaran jagung pulut berada 

pada kategori Kurang Terampil dengan 

persentase 40,3 persen. 

Sedangkan, evaluasi pada akhir 

penyuluhan diperoleh data : 

Total skor = 271 

Skor tertinggi = 20 x 5 x 3 = 300 

Skor terendah = 20 x 5 x 1 = 100  

Tingkat keterampilan  responden pada 

akhir evaluasi, adalah : 

%3,90

%100
300

271
x

 

Jika digambarkan dalam bentuk garis 

continuum diperoleh : 

 

 

 

            TT   KT            90,3%           T 

  

 

                 0      100   200    271                      300 

 

          Keterangan : TT : Tidak terampil, KT : Kurang terampil, dan T : Terampil 

      Gambar 6. Garis continuum tingkat keterampilan responden  pada evaluasi akhir 
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Garis continuum pada Gambar 6 

menunjukkan bahwa setelah penyuluhan, 

keterampilan responden tentang analisis 

saluran pemasaran jagung pulut 

meningkat atau berada pada kategori 

terampil dengan persentase 90,3 persen. 

 

Efektifitas Penyuluhan 

Untuk mengetahui efektifitas penyuluhan 

digunakan persamaan, sebagai berikut: 
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Hasil kajian materi penyuluhan, setelah 

diadakan evaluasi awal atau sebelum 

diadakan penyuluhan adalah tingkat 

pengetahuan petani 42%, setelah 

penyuluhan dilakukan terjadi peningkatan 

nilai pengetahuan menjadi 87,6% 

perubahan sekitar 45,6% sikap dari 37,3% 

meningkat menjadi 84% tingkat 

perubahan 46,6% sedangkan keterampilan 

meningkat dari 40,3 menjadi 90,3% 

tingkat perubahan 50%. Hal ini 

menunjukkan, bahwa materi penyuluhan 

yang diberikan bisa diterima dengan baik, 

hal ini didukung oleh umur dan tingkat 

pendidikan responden.  

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

bahwa petani merebus sendiri jagung 

pulut kemudian dijual langsung ke 

konsumen, memperoleh margin paling 

tinggi yaitu Rp 700,- tongkol
-1

 dengan 

biaya pemasaran Rp 50,- tongkol
-1

 

sehingga mendapatkan keuntungan 

sebesar Rp 650,- tongkol
-1

. Sedangkan 

hasil tes perubahan pengetahuan adalah 

45,6%, perubahan sikap 46,6% dan 

perubahan keterampilan 50%. Hal 

menunjukkan bahwa materi penyuluhan 

yang diberikan bisa diterima dengan baik, 

hal ini didukung oleh umur dan tingkat 

pendidikan responden.  
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