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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Produksi beras nasional merupakan faktor utama dalam upaya memenuhi 

ketersediaan pangan di Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak krisis pangan 

global, terutama adanya lonjakan harga pangan dunia, pada akhir tahun 2007 

pemerintah memperkenalkan Operasi Stabilitas Harga Beras (OSHB)  yang 

memberikan legalitas kepada Bulog mengimpor beras. Pemerintah menetapkan kuota 

impor beras 1,5 juta ton hanya untuk Bulog dengan maksud untuk meredam kenaikan 

harga beras di musim paceklik. 

Peningkatan  produksi tanaman pangan, terutama padi menjadi prioritas 

penanganan dalam pembangunan pertanian karena beras merupakan makanan pokok 

bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Namun kondisi ini belum berbanding  lurus 

dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai produsen. Peningkatan hasil atau 

produk pertanian  akan bermanfaat bagi perbaikan kesejahteraan bila disertai dengan 

peningkatan efisiensi usahatani dan perbaikan sistem pemasaran. Selain itu komoditas 

padi memiliki potensi nilai keuntungan cukup tinggi, maka diperlukan motivasi, 

insentif dan sarana baik berupa pinjaman bank maupun menfasilitasi pemasaran 

untuk petani produsen sebagai manajer dilahannya sendiri sehingga nilai margin yang 

diperoleh petani produsen cukup tinggi (Mustadjab, Muslich, Moch.   2008). 

Kecamatan Karangploso dengan luas sawah irigasi mencapai  2.835 ha, yang 

mampu menghasilkan produksi padi mencapai ±19.062 ton,dengan rata-rata per hektar 
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mampu mencapai 67,25 kw/ha dan kecamatan Singosari dengan luas sawah irigasi 

mencapai 4.848 ha yang mampu menghasilkan produksi padi ±40.253 ton, dengan 

rata-rata per hektar mampu mencapai 83,03 kw/ha, yang di dukung oleh pelaku-pelaku 

usaha yang memiliki peran dan karakteristik berbeda diantaranya penebas, RMU, 

pedagang besar dan pasar induk tingkat Kecamatan yang representatif   di Kabupaten 

Malang. 

Harga dasar gabah yang ditentukan pemerintah sudah cukup memadai sebagai 

contoh harga dasar GKG di Bulog pada Tahun 2009 sebesar Rp. 3.345,- lebih tinggi 

Rp. 705,- daripada harga dasar di petani. Fenomena tersebut sangat jauh berbeda 

dengan kondisi riil di wilayah Malang harga gabah kering giling (GKG) mencapai 

±Rp.4000,-/kg, dengan harga jual beras ditingkat R.M.U bisa mencapai Rp.7800,-/kg  

sedangkan di tingkat pedagang bisa mencapai Rp.8000–Rp.8500/kg  Meski demikian 

porsi profit keuntungan belum dinikmati oleh petani secara optimal.  (Inpres No.7, 

2009). 

Saluran pemasaran beras menurut Mardianto, (2005) melibatkan setidaknya 

empat perantara dari petani ke konsumen, yakni mulai dari penebas – pengumpul – 

pedagang besar – toko kecil .  Dengan harga patokan yang sudah ada, optimalisasi 

margin hanya dapat dilakukan dengan menekan harga pembelian dari  

petani.  Sehingga petani sulit mendapatkan daya tawar untuk memperoleh harga yang 

lebih baik. Faktor lain  yang diasumsikan menyebabkan kesenjangan adalah sistem 

saluran pemasaran padi dan usahatani yang kurang efisien.  Sehingga perlu dilakukan 

studi deskriptif mengenai bagaimana usaha tani dan pendapatannya serta bagaimana 
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sistem pemasaran pada daerah-daerah sentra produksi padi, khususnya di Kabupaten 

Malang Propinsi Jawa Timur. 

Setiap lembaga pemasaran melakukan fungsi-fungsi pemasaran, fungsi yang 

dilakukan antar lembaga biasanya berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perbedaan 

harga jual dari lembaga satu dengan yang lainnya sampai ketingkat akhir. Semakin 

banyak lembaga pemasaran yang terlibat,semakin besar perbedaan harga antara 

produsen dengan harga ditingkat konsumen. Besarnya margin pemasaran pada suatu 

saluran pemasaran tertentu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari margin pada masing-

masing lembaga pemasaran yang terlibat (Fitriadi, 2005).   

1.2.   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  analisis R/C ratio dan B/C ratio terhadap usahatani padi. 

2. Seberapa besar  efisiensi pemasaran beras terhadap pendapatan produsen padi 

3. Bagaimana distribusi margin pemasaran beras.  

4. Faktor apa yang berpengaruh terhadap margin pemasaran.  

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

1. Menghitung R/C ratio  dan B/C ratio usahatani padi  

2. Menghitung efisiensi pemasaran beras  

3. Menganalisis  marjin pemasaran beras  

4. Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap margin pemasaran. 
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1.4.    Kegunaan  Penelitian  

1. Sebagai   bahan  pertimbangan  bagi  Pemerintah  dalam menangani dan  

menentukan kebijakan  permasalahan beras  dalam negeri. 

2.  Sebagai bahan masukan bagi akademisi   untuk  melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

3. Sebagai sumber informasi bagi penyuluh dalam penyusunan programa  

penyuluhan sesuai  kebutuhan dan permasalahan petani 

1.5.  Hipotesis 

• Variabel-variabel yang ada yaitu bibit, pupuk, tenaga kerja diduga 

mempengaruhi  kelayakan usahatani padi.   

• Banyak/sedikitnya  lembaga  pemasaran yang terlibat diduga mempengaruhi 

margin pemasaran dan efisiensi pemasaran beras. 

• Variabel-variabel yang ada yaitu volume penjualan, harga di tingkat petani, 

harga di tingkat pengecer, jumlah lembaga pemasaran diduga mempengaruhi 

besarnya margin pemasaran.  
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