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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan agribisnis beras di Indonesia ke depan memiliki posisi 

strategis dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun politik. Posisi beras sebagai 

bahan pangan utama bagi sebagian masyarakat, sampai saat ini belum tergantikan 

(Suryana et al., 2009), tetapi ketersedian stok beras di Indonesia masih kurang, 

sehingga kegiatan mengimpor beras dari Negara lain masih tetap berjalan. 

Mengingat pentingnya beras bagi masyarakat perlu adanya pengembangan 

agribisnis beras di Indonesia agar stok beras dari produksi dalam negeri memadai, 

sehingga mengurangi kegiatan impor beras yang dilakukan pemerintah.  

Ketersedian beras yang banyak dibutuhkan, lalu tempat yang tepat dan waktu 

yang diperlukan merupakan bagian terpenting dalam manajemen saluran 

distribusi. Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan 

produsen dalam penyampaian barang atau jasa kepada konsumen dalam 

memperlancar atau mempermudah pemasaran. Pendistribusian beras di Indonesia 

selama ini berjalan sesuai mekanisme pasar, dan kebijakan pengendalian harga 

beras yaitu dengan melaksanakan pengadaan dalam negeri untuk menstabilkan 

harga di tingkat konsumen.   Pendistribusian beras perlu adanya saluran distribusi 

yaitu dari produsen ke konsumen, sehingga makin mudah pelanggan dalam 

memperoleh produk yang diinginkan. Penggunaan saluran distribusi yang tepat 

mampu meningkatkan penjualan, dan keuntungan bagi perusahaan, yaitu salah 

satunya pabrik penggilingan padi UD. Putra Temu Rejeki yang merupanan tempat 

penanganan pascapanen padi meliputi semua kegiatan perlakuan dan pengolahan 

yang meliputi proses pemotongan, perontokan, pengangkutan, perawatan, 
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pengeringan, penyimpanan, penggilingan, penyosohan, pengemasan dan 

penyimpanan. 

     Pabrik penggilingan padi UD. Putra Temu Rejeki merupakan pabrik 

penggilingan padi kapasitas besar yang berada di wilayah Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang yang merupakan daerah pontensial dalam 

membudidayakan tanaman padi, yang mayoritas penduduk bekerja sebagai petani 

yaitu sekitar 70% penduduk bermata pencaharian sebagai petani (BPS, 2016). 

Kecamatan Poncokusumo terdapat 3 penggilingan padi besar, yaitu salah satunya 

Putra Temu Rejeki yang terletak di Jalan Besar Desa Belung Kecamatan 

Poncokusumo. Pabrik Penggilingan padi Putra Temu Rejeki ini merupakan satu-

satunya penggilingan padi skala besar yang berada didesa Belung yang memiliki 

data dan informasi yang terkait penelitian dibanding dengan tempat penggilingan 

padi skala besar lainnya. UD. Putra Temu Rejeki memeliki saluran yang sempurna 

dibanding dengan pabrik lainnya, serta UD. Putra Temu Rejeki memiliki 

penyaluran beras berskala besar dari pabrik yang lain dan mempunyai pelanggan 

lebih banyak serta memiliki toko tersendiri dalam menyalurkan beras langsung 

kepada konsumen. 

Permasalahan yang terdapat pada penggilingan beras UD . Putra Temu Rejeki 

adalah ketidakseragaman harga ditingkat konsumen karena itu bukan wewenang 

perusahaan untuk menetapkan harga,  pendistribusian gabah dan beras yang tidak 

stabil dari beberapa lembaga yang terlibat hingga ke konsumen akhir. 

Permasalahan juga terdapat pada keuntungan yang tidak merata didapatkan oleh 

lembaga terkait dan penurunan produktivitas pertanian padi di daerah Desa 
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Belung dan luar wilayah tersebut, sehingga pabrik penggilingan padi Putra Temu 

Rejeki mengalami ketidakstabilan dalam penjualan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dan penyususnan skripsi dengan judul “Analisis Saluran Distribusi 

Beras pada Penggilingan Padi UD. Putra Temu Rejeki di Desa Belung 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Jawa Timur”. Dari judul 

tersebut akan menganalisis saluran distribusi beras di Putra Temu Rejeki, serta 

margin pemasaran yang diperoleh disetiap lembaga pemasaran yang terlibat 

dengan penggilingan Padi Putra Temu Rejeki, dimana penggunaan saluran 

distribusi yang tepat akan mampu meningkatkan penjualan, menekan biaya 

distribusi dan meningkatkan keuntungan perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana saluran distribusi pada beras di Penggilingan Padi UD. Putra 

Temu Rejeki di Desa Belung, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten 

Malang Jawa Timur ? 

2) Berapa besar margin pemasaran yang diterima oleh masing-masing 

lembaga pemasaran yang terlibat dengan penggilingan padi UD. Putra 

Temu Rejeki ? 

3)  Berapa keuntungan disetiap lembaga pemasaran yang terlibat dengan 

penggilingan padi UD. Putra Temu Rejeki ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diambil , tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1) Untuk mengetahui saluran distribusi beras di Penggilingan Padi UD. Putra 

Temu Rejeki di Desa Belung, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten 

Malang, Jawa Timur 

2) Untuk mengetahui tingkat margin pemasaran yang diterima pada setiap 

lembaga pemasaran yang terlibat dengan penggilingan padi UD. Putra 

Temu Rejeki  

3) Untuk mengetahui keuntungan disetiap lembaga pemasaran yang terlibat 

dengan penggilingan padi Putra Temu Rejeki 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Untuk memberi informasi kepada petani padi sebagai acuan dalam 

menyalurkan hasil pertanian padi. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang 

masalah pembangunan ekonomi dalam bidang pertanian, khususnya dalam 

bidang pemberasan.  

3) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam melakukan 

pendistribusian beras pada pabrik penggilingan padi UD. Putra Temu 

Rejeki di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Jawa 

Timur 

4)  Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam menetapkan 

Harga Pembelian Pemerintah (HPP).  

1.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan 

pabrik penggilingan padi Putra Temu Rejeki yang berlokasi didesa Belung 

Kecamatan Poncokusumo Malang, serta variabel  yang digunakan adalah saluran 
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distribusi, margin pemasaran, dan  keuntungan  pada setiap lembaga yang terlibat, 

yaitu petani padi , pengepul gabah, pedagang besar beras berkapaitas 500kg-

1000kg dalam sekali pembelian, pengecer beras berkapasitas 10kg-100kg dalam 

sekali pembelian. 

1.6 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.6.1 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. Pabrik penggilingan padi adalah tempat penanganan pascapanen padi 

meliputi semua kegiatan perlakuan dan pengolahan yang meliputi proses 

pemotongan, perontokan, pengangkutan, perawatan dan pengeringan, 

penyimpanan, penggilingan, penyosohan, pengemasan, penyimpanan, dan 

pengolahan 

2. Saluran Distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-

lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau 

menyampaikan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. 

3. Margin pemasaran merupakan antara harga yang dibayarkan konsumen 

dengan harga yang diterima produsen. 

4. Keuntungan yaitu sebagai selisih antara penjualan dengan biaya produksi. 

1.6.2  Pengukuran Variabel 

1. Margin pemasaran gabah/beras  = selisih antara harga gabah yang 

dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen (rupiah/kg 

GKP) 
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2. Harga tingkat konsumen gabah, tengkulak, atau Pabrik penggilingan padi

Putra Temu Rejeki = harga yang dibayarkan ke konsumen oleh produsen

(rupiah/ kg GKP)

3. Bagian (share) yang diterima petani (%) = penerimaan yang diterima

petani dari hasil penjualan ke konsumen dengan bentuk persen (%).

4. Keuntungan lembaga pemasaran gabah = keuntungan yang didapatkan

dari penjualan ke konsumen, dengan rumus Pijg : Hjjg – Hbjg – cijg

(Rp/Kg)

5. Harga jual gabah = harga jual gabah di petani, lembaga pemasaran.

(rupiah/ kg GKP)

6. Harga beli gabah = harga beli gabah di lembaga dan pabrik . (rupiah/ kg

GKP)

7. Harga jual beras = harga jual di pabrik hingga lembaga pemasaran beras

(rupiah/Kg)

8. Harga beli beras = harga beli di pabrik hingga lembaga pemasaran beras

(rupiah/Kg)

9. Harga tingkat konsumen beras, pengepul,pedagang besar, pengecer atau

Pabrik penggilingan padi Putra Temu Rejeki = harga yang dibayarkan ke

konsumen oleh produsen (rupiah/ kg beras)

10. Bagian (share) yang diterima pabrik Penggilingan Padi (%) = penerimaan

yang diterima penggilingan padi dari hasil penjualan ke konsumen dengan

bentuk persen (%).

11. Keuntungan lembaga pemasaran beras = keuntungan yang didapatkan dari

penjualan ke konsumen, dengan rumus Pijb : Hjjb – Hbjb – cijb (Rp/Kg)


