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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.    Latar Belakang 

Beras merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting, hal ini 

dikarenakan fungsi beras yang masih menjadi bahan pangan utama masyarakat 

Indonesia. Berdasarkan CEIC Data (2011), pada tahun 2008 tercatat delapan daerah 

sentra produksi beras di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan 

Sulawesi. Jawa Timur menempati urutan pertama dengan sumbangan produksi 

sebesar 17,30 persen dari total produksi beras nasional, kemudian diikuti secara 

berturut-turut oleh Jawa Barat (16,83%), Jawa Tengah (15,14%), Sulawesi Selatan 

(6,47%), Sumatera Utara (5,47%), Sumatera Selatan (4,82%), Lampung (3,91%), 

dan Sumatera Barat (3,37%) (Aryani, 2009). 

Indonesia merupakan salah satu negara produsen beras, namun kebutuhan 

konsumsi beras yang tinggi menyebabkan Indonesia tidak menjadi negara eksportir 

beras di dunia. Menurut Irawan dan Rosmayanti (2007), masalah ketahanan pangan 

akan lebih ditentukan pada aspek accesibility (daya beli masyarakat) dan 

kontinyuitas ketersediaan pangan antar musim. Pemerintah berkomitmen untuk 

menjaga agar dua aspek ketahanan pangan ini dalam kondisi yang baik, maka peran 

intervensi pemerintah khususnya kebijakan harga, baik di tingkat produsen maupun 

konsumen secara konseptual masih tetap penting. Kemampuan pemerintah untuk 

menentukan kebijakan harga yang tepat akan sangat ditentukan bagaimana 

kepahaman para pengambil kebijakan tersebut terhadap struktur, tingkah laku, dan 

efektivitas pasar.  
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Ketidakstabilan harga beras bisa disebabkan karena faktor musim tanam dan 

iklim, serta ketidakstabilan ekonomi karena pengaruh pasar seperti gejolak 

permintaan dan fluktuasi harga internasional. Harga beras apabila diserahkan 

sepenuhnya kepada mekanisme pasar, maka harga akan jatuh pada musim panen 

raya dan meningkat pada musim paceklik. Ketidakstabilan ini akan merugikan  

petani pada musim panen dan memberatkan konsumen pada musim paceklik, oleh 

karena itu pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui kebijakan harga. 

Integrasi pasar secara vertikal pada komoditi beras dapat terjadi, jika 

terdapat perubahan harga beras di tingkat produsen gabah dan grosir kemudian 

diikuti oleh perubahan harga beras di tingkat konsumen. Harga beras antara satu 

pasar dengan pasar lainnya akan saling berhubungan, dimana informasi harga akan 

diperoleh secara akurat dan ini akan membuat pergerakan beras menjadi efisien 

(Irawan dan Rosmayanti, 2007). 

Permasalahan dalam produk pertanian khususnya beras adalah adanya 

musim paceklik (minus supply) dan musim panen raya (over supply). Harga beras 

yang selalu berfluktuasi menimbulkan pertanyaan penting apakah kenaikan harga 

beras di tingkat konsumen juga diikuti oleh kenaikan harga gabah di tingkat petani. 

Pada musim paceklik, harga beras akan meningkat tajam, dan hal ini akan 

memberatkan konsumen dan pada musim panen raya harga produk gabah akan 

turun drastis, dan hal ini memberatkan produsen/petani. 

Disparitas atau selisih antara harga gabah dan harga beras yang tinggi di 

tingkat petani dan konsumen akan menyebabkan kesejahteraan petani menurun. 

Mengingat 60 persen petani (buruh tani dan petani miskin) di Indonesia merupakan 
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produsen sekaligus net consumer beras. Mayoritas petani (buruh tani dan petani 

miskin) di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sejumlah 

petani tidak terlibat dalam usaha tani tanaman pangan, faktor lainnya sebagai buruh 

tani tanpa lahan pertanian dan keterlibatan petani dalam tata niaga beras umumnya 

sebatas sebagai produsen gabah, dan tidak terlibat dalam pengolahan dan 

perdagangan beras (Suryana dan Sudi; 2001, dalam Supriatna; 2003). 

Menurut Syahza (2003) disparitas antara harga gabah dan beras yang tinggi 

merupakan akibat dari panjangnya rantai distribusi komoditas pertanian. Keadaan 

ini akan menyebabkan besarnya biaya distribusi (marjin pemasaran 

yang tinggi), serta ada bagian yang harus dikeluarkan sebagai keuntungan 

pedagang. Kendati pada umumnya petani tidak terlibat dalam rantai pemasaran 

produk, sehingga nilai tambah pengolahan dan perdagangan produk pertanian 

hanya dinikmati oleh pedagang.  

Mubyarto (1971) dalam Rahayu (2009) menyatakan bahwa kinerja 

pemasaran pertanian di Indonesia, secara empiris dan generalisasi menunjukkan 

bahwa rantai tata niaga (pemasaran) hasil pertanian terlalu panjang sehingga 

menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan petani dan berdampak pada terjadinya 

penyimpangan dalam pembangunan pertanian. Kondisi demikian menjadi indikasi 

bahwa pemasaran pertanian menjadi tidak efisien, padahal yang menyebabkan tidak 

efisien bukan panjang pendek rantai pemasaran, tetapi ditentukan oleh tingkat balas 

jasa yang fair sesuai dengan jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemasaran yang 

terlibat. 
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Lembaga pemasaran yang ada di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur 

Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat sangat membantu petani di dalam 

memasarkan produk pertaniannnya sehingga tugas petani menjadi lebih terbatas 

pada usaha tani saja. Lembaga pemasaran tersebut memiliki tujuan tersendiri yaitu 

untuk memperoleh keuntungan, maka tingkat hargapun akan semakin tinggi seiring 

dengan banyaknya biaya dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat 

permintaan dan penawaran dari jasa-jasa pemasaran yang biasa disebut dengan 

marjin pemasaran. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis Marjin Pemasaran Gabah-Beras di Desa 

Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara 

Barat”. 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah distribusi gabah-beras di Desa Ganti, Kecamatan Praya 

Timur, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ? 

2. Berapa marjin pemasaran gabah-beras di Desa Ganti, Kecamatan Praya 

Timur, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggar Barat ? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

    1.3.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui distribusi gabah-beras di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, 

Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. 

2. Mengetahui  marjin pemasaran gabah-beras di Desa Ganti, Kecamatan Praya 

Timur, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. 
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    1.3.2  Manfaat Penelitian  

  Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan kajian 

tentang masalah pembangunan ekonomi, khususnya pada bidang pertanian. 

2. Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam menetapkan 

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP), Gabah 

Kering Giling (GKG), dan Beras. 

3. Untuk menambah informasi bagi peneliti dan praktisi serta pembanding bagi 

peneliti yang akan datang. 

4. Sebagai proses pembelajaran bagi penulis dalam mengkaji dan memecahkan 

masalah yang dihadapi 

1.4  Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1  Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Gabah adalah bulir padi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah 

dipisahkan dari tangkainya/jerami (Kg). 

2. Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam (Kg). 

3. Pemasaran adalah suatu proses sosial dengan individu dan kelompok dengan 

kebutuhan dan keinginan dalam menciptakan penawaran, dan perubahan nilai 

barang dan jasa secara bebas dengan lainnya.  

4. Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang 

menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditas dari 
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produsen kepada konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan 

usaha atau individu lainnya. 

5. Saluran Pemasaran adalah jejak perpindahan barang dari produsen ke 

konsumen akhir. 

6. Margin pemasaran adalah selisih antara dua pengambilan atau hasil produk 

pada dua tingkatan dalam saluran pemasaran, misalnya selisih antara harga 

yang dibayar konsumen dengan harga yang diterima oleh produsen.  

7. Produsen adalah orang yang membuat sekaligus menyalurkan barang ke 

pasar. 

8. Konsumen adalah orang yang melakukan pembelian barang atau komoditas 

dengan tujuan untuk dikomsumsi.  

9. Pedagang tengkulak yaitu pedagang yang membeli hasil pertanian dari petani, 

baik secara individual maupun secara langsung. 

10. Pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dari 

petani produsen atau penggiling padi kemudian dijual kekonsumen akhir 

(rumah tangga). Pengecer ini biasanya berupa toko-toko kecil atau pedagang 

kecil dipasar. 

11. Pemilik penggilingan padi adalah orang yang merubah bentuk gabah 

menjadi beras dan menjual kembali dalam bentuk beras kepada pengecer atau 

konsumen akhir (rumah tangga). 
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1.4.2  Pengukuran Varibel  

Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut 

(Sugiyono, 2008). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Rantai distribusi yaitu serangkaian organisasi yang terkait dalam semua 

kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan gabah menjadi beras dan status 

kepemilikannya dari produsen kepada konsumen akhir. Sub variabel rantai 

distribusi meliputi pola saluran distribusi.  

b. Marjin pemasaran, yaitu perubahan harga gabah di tingkat petani dengan 

harga beras di tingkat pengecer yang menggunakan indikator rupiah. 

Komponen marjin pemasaran meliputi biaya-biaya yang diperlukan setiap 

pelaku untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Komponen marjin 

tersebut yaitu harga jual dan harga beli serta biaya-biaya pemasaran yang 

dibutuhkan. 

 


