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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1. Latar Belakang 

  Beras merupakan bahan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kebutuhaan beras pun meningkat, 

namun tidak diiringi dengan peningkatan luas areal untuk bercocok tanam. Hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut : 

Tabel 1. Kepadatan Penduduk, Perkiraan dan Luas lahan sawah 2013-2015 

Wilayah 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

Luas Lahan Sawah (Hektar) 

2013 2014 2015 2013 2014 

Jawa Timur 803 808 813 1.102.863 1.101.765 

Indonesia 130 132 134 8.112.103 8.114.829 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2013-2015) 

Tabel.1 menunjukkan bahwa jumlah kepadatan penduduk Indonesia 

meningkat tajam setiap tahunnya namun luas lahan sawah untuk wilayah Jawa 

Timur berkurang dari tahun 2013-2014 sekitar 1100 hektar akan tetapi secara total 

di Indonesia luas lahan sawahnya meningkat, namun tidak terlalu besar.
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Tabel 2. Produksi Beras dan Konsumsi Beras per-kapita Rakyat Indonesia 
 Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produksi 

Beras 

Juta Ton 66.4 65.4 69.1 71.3 70.9 75.4 

Konsumsi 

Beras Per-

kapita 

Kg 1.733 1.721 1.675 1.642 1.626 1.631 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2010-2015) 

Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa konsumsi beras per kapita 

di Indonesia relatif menurun, padahal jika dilihat dari segi produksi indonesia 

relatif meningkat, berdasarkan informasi dari koran Republika Mentri 

Perencanaan Pembangunan Masyarakat menyatakan bahwa total konsumsi beras 

di Indonesia mencapai angka 28 juta ton pada tahun 2015, walaupun jumlah 

produksi Indonesia meningkat belum tentu berpengaruh terhadap konsumsi 

perkapita masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat menurun dimana yang 

menyebabkan daya beli masyarakat terhadap beras juga ikut menurun, akan tetapi 

ada kemungkinan dimana sudah mulai ada beberapa masyarakat yang mungkin 

tidak menjadikan beras sebagai konsumsi utama. 

Beras masih menjadi bahan pangan utama yang dikonsumsi sebagian besar 

masyarakat Indonesia hingga saat ini. Hal ini dikarenakan beras dipandang 

sebagai komoditas politis, yang dimana produksi dan tataniaga beras mendapat 

perhatian pemerintah dan diperlukan campur tangan langsung pemerintah, supaya 

harga beras tetap stabil oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah 

melakukan pemantauan dan survey ketersediaan beras, dan berbagai kegiatan 

tertentu yang dimana dapat membantu untuk menstabilkan harga beras 



 

3 

 

dikarenakan jika tidak stabil dapat mempengaruhi perekonomian negara 

Indonesia. 

Adanya beberapa kegiatan yang membantu harga beras tetap stabil yaitu : 

Subsidi pupuk, HPP(Harga Pembelian Pemerintah), BULOG sebagai penyanggah, 

Pemberdayaan KUD, Lumbung Modern, Pengawasan dan pemantauan 

keterserdiaan distribusi dan harga beras, ada pula motif lain dibalik hal tersebut 

yang sekiranya dapat merugikan konsumen dimana hal tersebut sudah di atur 

dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Beberapa upaya yang sering dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan 

survey dan pemantauan ketersediaan beras di berbagai wilayah Indonesia, oleh 

sebab itu pada tahun 2017 ini Kementerian Perdagangan menetapkan 

PT.Sucofindo untuk melakukan survey diberbagai wilayah di Indonesia, dan salah 

satunya wilayahnya adalah Kota Pasuruan, Penulis terlibat dalam survey yang 

dilakukan di Kota Pasuruan, oleh karena itu penulis bermaksud mengkaji dan 

mengamati data yang diperoleh dan mencoba menjawab masalah perberasan di 

Kota Pasuruan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana saluran tataniaga beras di Kota Pasuruan? 

2. Seberapa besar margin tata niaga beras di Kota Pasuruan? 

3. Seberapa besar elastisitas transmisi di Kota Pasuruan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bentuk saluran tataniaga beras di Kota Pasuruan. 

2. Menganalisis besarnya margin tata niaga antar pelaku penjualan beras. 

3. Menganalisis besarnya elastisitas transmisi di Kota Pasuruan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Masyarakat, Memberi informasi tentang saluran tataniaga dan margin 

tataniaga di Kota Pasuruan. 

2. Pemerintah, diharapkan hasil penelitian bisa menjadi bahan masukan dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Bagi kalangan akademisi, dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat, 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis serta sebagai bahan literatur 

untuk penelitian selanjutnya.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup kajian tata niaga beras pada daerah Pasuruan 

Kota. Pengambilan data dilakukan dari tingkat rumah tangga tani, pedagang besar-

penggilingan, pedagang pengumpul, pedagang besar/grosir, pasar ritel 

modern/supermarket, rumah tangga umum, rumah tangga khusus, dan Instansi 

pemerintah terkait beberapa solusi yang mereka lakukan. 

 


