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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan (termasuk sektor pertanian) di Indonesia pada masa lampau 

yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak 

negatif terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Untuk menjaga 

keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, diperlukan reorientasi paradigma 

pembangunan, baik dari segi arah, strategi maupun kebijakan. Paradigma 

pembangunan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya 

alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan akan semakin optimal jika 

disinergikan dengan komitmen untuk membangun kemitraan di antara pelaku 

agribisnis. 

Gerakan pertanian organik pada komoditas padi sawah merupakan salah 

satu  bentuk usaha pertanian ramah lingkungan. Pengertian pertanian organik 

yang ditetapkan dikalangan petani sifatnya sangat beragam, namun dibeberapa 

kalangan ilmuwan, mereka berusaha mengaitkan tentang pertanian organik. 

Pertanian organik menurut Djojosuwito (2000) adalah segala usaha penggunaan 

pupuk kimia seminimal mungkin digabungkan dengan pupuk dan pestisida 

organik yang terbuat dari bahan-bahan alami sehingga mampu menghasilkan 

pangan dan serat yang cukup berkualitas dan usahatani berkelanjutan. Sistem 

usahatani padi organik akan menghasilkan produk beras residu kimia dan 

berkualitas lebih baik, sehingga mempunyai pasar tinggi dan harga jual lebih 

mahal dibandingkan produk pertanian padi anorganik.  

Bekatul merupakan limbah hasil penggilingan padi, sudah lama digunakan 

sebagai pakan unggas. Jumlah  penggunaan bekatul dalam pakan unggas terbatas. 
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Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam bekatul yang berkualitas baik antara 

lain protein kasar 9 – 12%, pati 15 – 35%, lemak 8 – 12%, dan serat kasar 8 – 

11% (Prambudi, 2007). Diketahui kandungan serat kasar bekatul lebih tinggi dari 

pada jagung atau sumber energi yang lain, karena bekatul tersusun dari 

endosperm. Selanjutnya dilaporkan bahwa ditinjau dari komposisinya bekatul 

merupakan makanan yang mempunyai  nilai kalori tinggi, dengan monoksida 

penyusun karbohidrat berupa glukosa, galaktosa, xylosa, dan fruktosa (Sarwono, 

2006). Bekatul mudah tengik dan memiliki ikatan asam lemak tidak jenuh. 

Terbatasnya penggunaan bekatul dalam pakan unggas selain dikarenakan 

kandungan PK (Protein Kasar) bekatul yang rendah juga adanya anti nutrisi yaitu 

phytat yang menyebabkan terbatasnya  penggunaan P dan Ca dalam bekatul 

(Hardini, 2010). Asam phytat merupakan zat anti nutrisi yang mampu berikatan 

dengan protein dan mineral seperti Ca, P, Fe, Zn, dan Mg. Asam phytat di dalam 

bekatul sulit larut di air dan tahan panas, sebab itu bekatul sulit dicerna (Sobri, 

2009). 

Sarana produksi spesifik lokal adalah sarana produksi yang dipakai sesuai 

dengan kondisi lingkungan usahatani. Pengelolaan usahatani perlu bantuan dari 

luar dalam bentuk bimbingan dan pembinaan usaha yang mendorong petani 

menerima hal-hal baru. Bentuk usaha yang dilakukan dengan menganjurkan 

penggunaan dosis yang sesuai dengan lingkungan suatu daerah usahatani atau 

biasa disebut penggunaan sarana produksi spesifik lokal,penggunaan sarana 

produksi spesifik lokaladalah untuk menyesuaikan kondisi tanaman terhadap 

lingkungan. Pemakaian sarana produksi spesifik lokal dapat ditinjau dari 

penggunaan pupuk dan obat-obatan. 
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Berdasarkan faktor diatas kemungkinan peminat petani bekatul organik 

masih sedikit dikarenakan oleh beberapa faktoryaitu faktor lahan, faktor iklim, 

faktor lokasi, serta perekonomian di daerah tersebut. Mengingat kelebihan dari 

bekatul organik, maka penulis tertarik untuk menyususunpenelitian ini dengan 

judul “ANALISIS FAKTOR PRASARANA DAN SARANA PRODUKSI 

BEKATUL ORGANIK SEBAGAI KOMPONEN UTAMA PAKAN TERNAK”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi 

permasalahan penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prasarana dan sarana produksi 

bekatul organik di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Tajinan ? 

2. Berapa besar faktor pengaruh prasarana dan sarana produksi bekatul 

organik di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Tajinan? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang ada, maka 

penelitianini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi prasarana dan sarana 

produksi bekatul organik di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Tajinan.. 

2. Mengetahui seberapa besar faktor pengaruh  prasarana dan sarana produksi 

bekatul organik di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Tajinan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Sebagai masukan dalam mengidentifikasi dan menganalisis keadaan usaha 

pengolahan bekatul organik di Kabupaten Malang, serta menjadi bahan 
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pertimbangan bagi instansi terkait dalam penentuan kebijakan yang 

berhubungan dengan usahatani padi organik. 

2. Bagi peneliti, sebagai alat untuk mencoba mengaplikasikan ilmu dan teori 

yang telah dipelajari selama ini, sehingga dapat membandingkan dengan 

keadaan yang sebenarnya.  

 


