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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Saluran Pemasaran 

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat 

dalam proses untuk menjadikan barang atau jasa siap untuk digunakan dan dikonsumsi (Kotler, 

2002). Sedangkan menurut (Saladin, 2002) saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan 

oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai kekonsumen atau 

pemakai industri. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian 

organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada 

konsumen.suatu barang dapat berpindah melalui beberapa tangan sejak dari produsen sampai 

kepada konsumen. Ada beberapa saluran distribusi yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

barang-barang yang ada. 

Jenis saluran distribusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Saluran distribusi langsung, Saluran ini merupakan saluran distribusi yang paling sederhana 

dan paling rendah yakni saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa amenggunakan 

perantara. Disni produsen dapat menjual barangnya melalui pos atau mendangi langsung rumah 

konsumen, saluran ini bisa juga diberi istilah saluran nol tingkat (zero stage chanel). 

b. Saluran disrtibusi yang menggunakan satu perantara yakni melibatkan produsen dan pengecer. 

Disini pengecer besar langsung membeli barang kepada produsen, kemudian menjualnya 

langsung kepada konsumen. Saluran ini biasa disebut dengan saluran satu tingkat (one stage 

chanel). 

c. Saluran distribusi yang menggunakan dua kelompok pedagang besar dan pengecer, saluran 

distrinusi ini merupakan saluran yang banyak dipakai oleh produsen. Disini produsen hanya 

melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada 

pengecer pembelian oleh pengecer dilayani oleh pedagang besar dan pembelian oleh konsumen 
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hanya dilayani oleh pengecer saja. Saluran distribusi semacam ini disebut juga saluran distribusi 

dua tingkat (two stage chanel). 

d. Saluran distribusi yang menggunakan tiga pedagang perantara. Dalam hal ini produsen 

memilih agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang 

kemudian menjualnya kepada took-toko kecil. Saluran distribusi seperti ini dikenal juga dengan 

istilah saluran distribusi tiga tingkat (three stage chanel), Philip Kotler (2003). 

 

2.2 PertanianOrganik 

Kesadaranmasyarakatakanbahayaterhadapkesehatandanlingkunganmenyebabkanterjadiny

aperalihanbudidaya ke sistem organik. MenurutChouichomdanYamao (2010), 

pertanianorganiksebagiandariupayaterbaruuntuk mendorong sistem pertanian yang baik secara 

sosial danekologisberkelanjutan. 

Dobermann (2007), menyebutkan bahwa padi organik adalah padi yang disahkan oleh 

suatu badan independen, ditanam dan diolah menurut standar yang telah ditetapkan. Pada 

umumnya padi organik harus memenuhi persyaratan berikut : 

1. Tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia sepanjang budidaya dan pengolahannya. 

2. Kesuburan tanah dipelihara secara alami, antara lain melalui penanaman tanaman 

penutup (cover crop) dan penggunaan pupuk kandang yang dikomposkan serta sisa 

tanaman. 

3. Tanaman dirotasikan untuk menghindari penanaman komoditas yang sama secara terus-

menerus. 

Pemanfaatan bahan nonkimia, seperti musuh alami untuk menekan serangga hama dan 

penyakit tanaman serta penyebaran jerami untuk menekan gulma. 

Pertanian organik akan banyak memberikan keuntungan ditinjau dari gatra peningkatan 

kesuburan tanah dan peningkatan produksi tanaman maupun ternak, serta dari gatra lingkungan 
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dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, di samping itu gatra ekonomi akan lebih 

menghemat devisa negara untuk mengimpor pupuk, bahan kimia pertanian, serta member banyak 

kesempatan lapangan kerja dan menungkatkan pendapatan petani (Sutanto, 2002). 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (2002), “Organik” adalah istilah pelabelan yang 

menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan 

disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi resmi. Pertanian organik didasarkan pada 

penggunaan masukan eksternal yang minimum, serta menghindari penggunaan pupuk dan 

pestisida sintetis. Praktek pertanian organik tidak dapat menjamin bahwa produknya bebas 

sepenuhnya dari residu karena adanya polusi lingkungan secara umum. Namun beberapa cara 

dilakukan untuk mengurangi polusi dari udara, tanah, dan air. Pekerja, pengoah, dan pedagang 

pangan organik harus patuh pada standar untuk menjaga integritas produk pertanian organik. 

Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas 

komunitas interdependen dari kehidupan di tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia (Mayrowani, 

2012). 

Sejauh ini pertanian organik disambut oleh banyak kalangan masyarakat, meskipun 

dengan pemahaman yang berbeda. Keberlanjutan pertanian organik, tidak dapat dipisahkan 

dengan dimensi ekonomi, selain dimensi lingkungan dan dimensi sosial. Pertanian organik tidak 

hanya sebatas meniadakan penggunaan input sintetis, tetapi juga pemanfaatan sumber-sumber 

daya alam secara berkelanjutan, produksi makan sehat dan menghemat energi (Mayrowani, 

2012). 

Yayasan Lindugan Konsumen Indonesia atau YLKI (2012) menyebutkan bahwa 

makanan organik diproduksi dengan sedikit atau sama sekali tidakmengandung unsur-unsur 

kimia seperti pupuk, pestisida, hormon, dan obat-obatan. Semua proses produksi pangan organik 
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dilakukan secara alami dan hendaknya memenuhi pedoman persyarata internasional yang telah 

ditetapkan, seperti tidak menggunakan bibit GMO (Genetic Modified Organism atau produk 

rekayasa genetik) selama proses produksi dan tidak menggunakan teknologi nirradiasi untuk 

mengawetkan produk. Produksi pangan dengan metode pertanian organik diyakini dapat 

menghasilkan pangan yang lebih sehat dan bergizi (Yanti, 2005). 

2.3 Bekatul 

Di Indonesia, Proses penyosohan beras umumnya dilakukan hanya dalamsatu tahap saja. 

Dengan demikian, hasil samping dari sosohan tersebut, yaitu dedak dan bekatul, bercampur 

menjadi satu, sehingga limbah penggilingan padi yang berupa dedak berarti pula bekatul 

(Saropah.,dkk, 2012) 

Bekatul (rice bran) adalah hasil samping penggilingan padi. Setelah beras di pisahkan 

dari sekam (kulit luar gabah), kemudian dilakukan penyosohan. Proses Penyosohan dilakukan 

dua kali, penyosohan pertama menghasilkan dedak (seratnya masih kasar), sedangkan 

penyosohan yang kedua menghasilkan bekatul (rice brand) yang bertekstur halus (Bintana dan 

Handasari, 2014). 

Hardini (2010) dalam Nonok dan Eka (2011) menyatakan bahwa 

“bekatulmudahtengikdanmemilkiikatanasamlemaktidakjenuh.Olehkarenaitupenggunanbekatulda

lampakanunggasdibatasi. Selainitukandunganseratkasarpada bekatulsangattinggi, 

jugadikarenakankandungan protein kasarbekatulrendahdanadanya anti nutrisiyaituphytat yang 

menyebabkanterbatasnyapenggunaan P danCadalam bekatul”. 

Kandungan zat gizi yang dimiliki bekatul yaitu protein 13,11 sampai dengan 17,19 

persen, lemak2,25 sampai dengan 5,05 persen, karbohidrat 67,58 sampai dengan 72,74 persen, 

dan serat kasar 370,91 sampai dengan 287,3 kalori serta kaya akan vitamin B, terutama vitamin 
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B1 (thiamin). Berdasarkan sumbernya, protein yang terdapat dalam bekatul dapat dimanfaatkan 

untuk dibuat suatu produk yang dimungkinkan dapat mengatasi masalah kurang gizi. Selain 

memiliki kandungan protein yang cukup tinggi bekatul juga tergolong sebagai bahan makanan 

yang aman untuk dikonsumsi (Wulandari dan Handarsari, 2010). 


