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BAB I. PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar belakang 

 Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika karena sebagian besar 

daerah berada di iklim tropis yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa 

yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Sektor pertanian merupakan salah 

satu pemegang peranan penting dari perekonomian Indonesia. Salah satu 

komoditas tanaman pangan di Indonesia adalah padi yang hasil produksinya 

masih menjadi bahan makanan pokok. 

 Berdasarkan pada sumber daya alam yang dimiliki indonesia, industri 

pertaniannya sangat beragam, salah satu komuditas pertanian yang sudah lama 

dikembangkan dan diolah secara turun-temurun oleh masyarakat adalah jenis 

tanaman padi. Padi merupakan hasil pertanian yang menjadi sumber pangan 

utama sebagian besar penduduk Indonesia.  

 Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi untuk 

pengembangan industri pertanian padi adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur 

merupakan Provinsi den gan produksi padi setiap tahun terus mengalami 

peningkatan hal ini dapat diketahui melaui badan pusat statistik pada tahun 2015 

diketahui produksi padi di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya terus meningkat 

walaupun pada tahun 2011 mengalami penurunan produksi tetapi pada tahun 

berikutnya terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014 tanpa mengalami 

penurunan, sehingga akan berpengaruh pada produksi bekatul apabila produksi 

padi di Jawa Timur mengalami peningkatan maka produksi bekatul akan 



 
 

2 
 

mengalami peningkatan, dengan demikian salah satu bahan penyusun pakan untuk 

ternak akan terus melimpah dengan seiringnya peningkatan produksi padi. 

 Provinsi Jawa Timur juga memiliki Kabupaten Malang yang memiliki 

potensi perkembangan industri dibidang pertanian salah satunya adalah 

Kabupaten Malang, daerah tersebut memiliki potensi perkembangan industri padi. 

Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang. Produksi padi selama tahun 2011 

sampai 2014, mengalami naik turun di mulai dari tahun 2011, 457.695 ton tahun 

2012, 457.617 ton tahun 2013, 467.963 ton dan tahun 2014, 435.081 ton (BPS 

Kabupaten Malang, 2015), Menunjukan bahwa produksi di Kabupaten Malang 

mengalami naik turun namun potensi di daerah tersebut masih sangat 

memungkinkan untuk dikepmbangkan lagi jika diolah dengan baik, daerah 

tersebut memiliki sejarah produksi yang baik. 

 Sektor peternakan perlu didukung dengan ketersediaan pakan, karena 

sampai saat ini masih menjadi masalah utama dalam industri peternakan. Salah 

satu bahan pakan untuk pakan ternak yaitu bekatul. Bekatul merupakan lapisan 

kulit ari dari butir padi lapisan yang menyelimuti endosperma.Bekatul adalah 

salah satu bahan baku yang memadai sebagai pakan ternak. Bekatul merupakan 

limbah hasil penggilingan padi, sudah lama digunakan sebagai pakan ungas dan 

ternak lainya karena bekatul memiliki kandungan yang dibutuhakan oleh ternak. 

Jumlah penggunaan bekatul dalam pakan unggas terbatas. Kandungan nutrisi yang 

terkandung dalam bekatul yangberkualitas baik antara lain, protein kasar 9-12%, 

pati 15-35%, lemak 18-12%, dan serat kasar 8-11% (Prambudi, 2007). 
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 Pembiayaan produksi bekatul organik terdapat berbagai jenis yaitu biaya 

bahan baku merupakan bahan yang secara langsung digunakan dalam produksi 

untuk mewujudkan suatu macam produk jadi, yang siap untuk dipasarkan. Biaya 

sarana produksi yaitu semua pembiayaan yang menyangkut dengan sarana 

produksi berupa peralatan produksi yang bertujuan untuk mewujudkan suatu 

produk, dan biaya tenaga kerja langsung. Pembagian biaya akan menggunakan 

biaya tetap dan biaya variabel. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti telah melaksanakan 

penelitian untuk mengetahui biaya produksi bekatul organik di Kabupaten 

Malang, berdasarkan dua tempat sebagai menjadi acuan penelitian ini, yaitu 

Kecamatan Tajinan, dan Kecamatan Lawang, karena kedua wilayah tersebut 

sebagai penghasilkan bekatul organik. 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah 

1.   Bagaimana biaya produksi bekatul organik pada dua wilayah Kecamatan 

Tajinan dan Kecamatan Lawang? 

2.  Bagaimana perbandingan komponen biaya produksi pada dua wilayah 

Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Lawang? 

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi biaya produksi bekatul organik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian analisis biaya produksi bekatul organik adalah mengetahui : 

1. Besar nilai biaya produksi bekatul organik di Kecamatan Lawang dan

Kecamatan Tajinan.

2. Perbandingan biaya produksi bekatul organik di Kecamatan Lawang dan

Kecamatan Tajinan tersebut.

3. Analisis faktor yang mempengaruhi biaya produksi bekatul organik

1.4 Manfaat 

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai informasi bagi : 

1. Petani mampu menganalisis kebutuhan biaya bekatul organik.

2. Pengembangan IPTEKS di bidang agroindustri di bidang pertanian dan

peternakan.

3. Petani mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi biaya produksi

bekatul organik.




