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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen 

tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis 

dalam pembangunan nasional. Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan 

yang menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban 

pemerintah bersama masyarakat. Pembangunan sektor pertanian sebagai sektor 

pangan utama di Indonesia sangat penting dalam pembangunan Indonesia. Hal ini 

karena lebih dari 55% penduduk Indonesia bekerja dan melakukan kegiatannya di 

sektor pertanian dan tinggal di pedesaan (Suprihono, 2003). 

Usaha tani padi organik merupakan salah satu pertanian yang marak 

diterapkan diberbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Malang. Seiring 

meningkatnya kesadaaran masyarakat Indonesia dengan kebutuhan bahan pangan 

yang aman terhindar dari pestisida dan berbagai bahan kimia lainnya. Kabupaten 

Malang merupakan daerah dataran tinggi yang sektor pertaniannya sudah mulai 

banyak yang menanam padi organik untuk menunjang kesehatan masyarakatnya. 

Seiring berkembangnya pertanian organik mendorong para petani untuk 

mendapatkan sertifikasi produk pertanian organik, yang dimana untuk menunjang 

pemasaran produk tersebut, sehingga konsumen tidak ragu dalam mebelinya. 

Pertanian organik makin banyak diterapkan berbagai komoditi salah satunya 

adalah padi, dimana padi merupakan bahan pokok makanan masyarakat 
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Indonesia. Keunggulan dari padi organik diantaranya sehat, terhindar dari bahan 

kimia, meningkatnya produktivitas padi dan juga ramah lingkungan dapat 

menyeimbangkan kondisi lingkungan serta tidah mencemari lingkungan. Setelah 

padi diproses menjadi beras maka akan ada bekatul yang dimana terjadi pada saat 

proses penggilingan, bekatul sangat dibutuhkan oleh peternak untuk 

meningkatkan kebutuhan pakan ternak. 

Bekatul merupakan limbah hasil penggilingan padi, sudah lama 

digunakan sebagai pakan unggas. Kadungan nutrisi yang terdapat di bekatul yang 

berkualitas baik antara lain protein kasar 9 – 12%, pati 15 – 35%, lemak 8 – 12%, 

dan serat kasar 8 – 11% (Prambudi, 2007). Bekatul mempunyai kandungan serat 

kasar yang tinggi, kandungan serat pangan pada bekatul dapat mencapai empat 

kali lipat serat kasarnya. Serat pangan sebagian besar terdiri atas karbohidrat 

antara lain selulosa, hemiselulosa, pektin dan lignin. Serat ini tidak dapat 

dihidrolisa oleh enzim pencernaan. Bahan yang mengandung banyak serat akan 

mempercepat transit time sisa makanan di dalam usus sehingga menjadi lebih 

pendek. Selain itu serat pangan juga dapat menurunkan kolesterol dalam darah. 

Bekatul mengandung air, protein, lemak, abu, serat kasar dan selulosa. Komposisi 

kimia bekatul beragam tergantung pada varietas, proses penggilingan, kondisi 

lingkungan, penyebaran kandungan kimia dalam butir padi, ketebalan lapisan luar, 

ukuran dan bentuk butiran padi, ketahanan butir terhadap kerusakan dan metode 

analisa zat gizi yang digunakan. Jenis padi dan lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap komposisi zat gizi bekatul (Houston 1972). 
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Pemerintah Indonesia dalam SNI 01-4439-1998 mengatakan bahwa 

bekatul adalah jenis dedak yang halus yang diperoleh dari hasil penggilingan 

beras dan bewarna putih. Bekatul juga dapat didefinisikan sebagi hasil samping 

dari penggilingan beras yang diperoleh dari penyosotan kedua dan merupakan 

lapisan sebelah dalam dari butiran beras dan memiliki bentuk yang halus serta 

bewarna putih (Ayu, 2010). 

Pakan ternak merupakan salah satu penunjang dari keberhasilan suatu 

usaha, dimana 70%  dari usaha berada pada pakan. Hal tersebut menjadikan pakan 

yang berkualitas akan meningkatkan performa dari ternak, salah satu pakan yang 

diperluakan ialah bekatul. Diketahui kandungan serat kasar bekatul lebih tinggi 

dari padajagung atau sumber energi yag lain, oleh karena itu bekatul diberikan 

dalam jumlah yang terbatas tergantung pada jenis ternaknya. Komponen utama 

dari bekatul adalah karbohidrat yaitu sekitar 40 – 49% karena bekatul tersusun 

dari endosperm (Sarwono, 2006). 

Meningkatnya kebutuhan pakan ternak menjadikan produksi bekatul 

meningkat, hal ini didukung dengan pertanian padi yang semakin meningkat, 

dengan pertanian organik makin banyak diterapkan pada beberapa komoditi 

pertanian, salah satunya adalah padi sebagai komoditi penghasil beras dan sebagai 

bahan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Selain itu hasil limbah 

dari gilingan beras yang berupa bekatul juga aka semakin meningkat, untuk 

kebutuhan pakan ternak. Salah satu komoditi penghasil padi organik dan bekatul 

organik berada di Kabupaten Malang. Meningkatnya padi organik di Kabupaten 

Malang, meningkat pula usaha bekatul organik, yang dimana juga dapat 
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memenuhi pakan ternak yang semakin tahun mengalami peningkatan yang 

signifikan. Selain pertanian yang meningkat di Kabupaten Malang, meningkat 

juga peternakan di daerah tersebut. Mayoritas peternakan di Kabupaten Malang 

merupakan usaha sampingan para petani, untuk meningkatkan nilai ekonomi. 

Salah satu pakan yang dibutuhkan dalam usaha peternakan adalah bekatul atau 

dedak yang dimana pakan tersebut mengandung sumber energi yang murah yang 

dibutuhkan oleh ternak. 

Dalam dunia peternakan bekatul merupakan salah satu pakan energi yang 

sering digunakan dalam pakan ternak, selain harga yang terjangkau oleh peternak 

bekatul juga mudah didapatkan karena persebaran pertanian di Kabupaten Malang 

meningkat pesat. Apalagi dengan program pertanian padi organik, yang dimana 

hasil limbah penggilingan padi organik akan menjadi bekatul, bahkan menurut 

berbagi penelitin limbah padi organik yang berupa bekatul organik kandungannya 

lebih tinggi dibanding dengan padi organik.  

Menurut National Research Council (1994) dedak padi mengandung 

energi metabolis sebesar 2980 kkal/kg, protein kasar 12.9%, lemak 13%, serat 

kasar 11,4%, Ca 0,07%, P tersedia 0,22%, Mg 0,95% serta kadar air 9 (Dewan 

Standarisasi Nasional, 2001). 

Dedak padi merupakan limbah dalam proses pengolahan gabah menjadi 

beras yang mengandung “bagian luar” beras yang tidak terbawa, tetapi tercampur 

pula dengan bagian penutup beras itu.  Hal inilah yang mempengaruhi tinggi atau 

rendahnya kandungan serat kasar dedak (Rasyaf, 1990).  Kandungan lemak yang 

tinggi yaitu 6 - 10% menyebabkan dedak padi mudah mengalami ketengikan 
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oksidatif.  Dedak padi mentah yang dibiarkan pada suhu kamar selama 10 -12 

minggu dapat dipastikan 75-80% lemaknya berupa asam lemak bebas, yang 

sangat mudah tengik (Amrullah, 2002).  

Dedak padi yang berkualitas baik mempunyai ciri fisik seperti baunya 

khas, tidak tengik, teksturnya halus, lebih padat dan mudah digenggam karena 

mengandung kadar sekam yang rendah, dedak yang seperti ini mempunyai nilai 

nutrisi yang tinggi (Rasyaf, 2002).  Anggorodi (1994) menyatakan bahwa, dedak 

padi yang berkualitas tinggi mempunyai kandungan sekam lebih rendah. 

Tabel 1. Spesifikasi pesyaratan mutu bekatul atau dedak padi 

Komposisi Mutu I Mutu II Mutu III 

Air (% maximum)  12 12 12 

Protein kasar (% maximum) 11 10 8 

Serat kasar (% maximum) 11 14 16 

Abu (% maximum) 11 13 15 

Lemak (% maximum) 15 20 20 

Asam lemak bebas terhadap lemak maksimum (% 

maximum) 

5 8 8 

Ca (% maximum) 0,04-0,30 0,04-0,30 0,04-0,30 

P (% maximum) 0,60-1,60 0,60-1,60 0,60-1,60 

Aflatoksin (ppb, maximum) 50 50 50 

Silica (% maximum) 2 3 4 

Sumber : Dewan Standarisasi Nasional (2001) 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Berapa pendapatan usaha bekatul organik di Kota Batu dan Kabupaten

Malang?

2. Apakah terdapat perbedaan pendapatan usaha bekatul organik di Kota

Batu dan Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pendapatan usaha bekatul organik di Kota Batu dan

Kabupaten Malang?

2. Mengetahui perbedaan pendapatan usaha bekatul organik di Kota Batu

dan Kabupaten Malang?

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis

Dapat memberikan konstribusi pengetahuan dan pengembangan 

terhadap dunia peternakan terlebih pada pakan ternak. 

b. Manfaat sosial

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menumbuhkan sikap 

berwirausaha dalam meningkatkan keuntungan nilai ekonomi dalam sentra 

usaha bekatul organik. 


