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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pandu Aditama (2011), melakukan penelitian “Analisis Tataniaga Beras 

Di Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak”. Berdasarkan hasil 

penelitian, Bahwa 100 persen dari 30 responden petani menjual padi hasil 

panennya ke tengkulak atau pedagang pengumpul dimana hal tersebut sesuai 

dengan teori. Alasan utama mengapa petani menjual seluruh padinya kepada 

tengkulak adalah karena kebutuhan akan uang tunai dengan segera. Hal inilah 

yang menyebabkan harga gabah pada tingkat petani rendah dikarenakan posisi 

tawar mereka yang rendah dibandingkan dengan tengkulak. Setelah itu, gabah 

dijual kepada RMU setempat. Beras hasil giling dijual kepada grosir dan ritel. 

Grosir banyak menjual berasnya ke pedagang besar baik di dalam Kota maupun 

luar Kota. Biasanya banyak pembeli dari luar daerah yang mendatangi grosir 

Demak. Ritel menjual beras kepada konsumen akhir yang ada di daerah tempat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nafis (2011), “Analisa Usahatani Padi 

Organik dan Sistem Tataniaga Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi 

Jawa Barat”. Berdasarkan hasil penelitiannya tingkat efisiensi operasional suatu 

tataniaga dapat dilihat dari penyebaran margin tataniaga, farmer’s share serta 

rasio keuntungan dan biaya. Melalui margin tataniaga dapat diketahui besarnya 

biaya dan keuntungan dalam tataniaga tersebut. Bersamaan dengan penelusuran 

saluran tataniaga diharapkan dapat memperoleh informasi tentang margin 
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tataniaga pada setiap lembaga tataniaga. Perhitungan margin tataniaga 

diperoleh dari selisih harga di satu titik rantai tataniaga dengan harga di titik 

lainnya. Selain itu, Besarnya nilai margin tataniaga juga dapat diperoleh dari 

penjumlahan biaya dan keuntungan pada masing-masing lembaga tataniaga. 

Indikator lain untuk menentukan efisiensi operasional tataniaga suatu komoditas 

adalah melalui perhitungan farmer’s share. Farmer’s share berhubungan negatif 

dengan margin tataniaga. Nilai farmer’s share ditentukan oleh besarnya rasio 

harga yang diterima produsen (Pf) dan harga yang dibayarkan konsumen (Pr). 

Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh Agus (2013), “Analisis Rantai 

Distribusi Komoditas Padi dan Beras Di Kecamatan Pati Kabupaten Pati”. 

Mengidentifikasi pola distribusi komoditas padi dan mengetahui tingkat margin 

keuntungan yang diterima pada setiap tingkatan lembaga pemasaran komoditas 

padi dan beras di Kecamatan Pati. Didalamnya dijelaskan bahwa saluran 

pemasaran atau saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang terkait 

dalam semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status 

pemiliknya dari produsen ke konsumen. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan 

dapat menggunakan lembaga atau perantara untuk dapat menyalurkan produknya 

kepada konsumen akhir. Perusahaan menyerahkan sebagian tugas penjualannya 

kepada pihak lain, dikarenakan ada alasan yang menguntungkan bagi perusahaan 

untuk memberikan tugas penjualan produknya kepada organisasi perantara, alasan 

yang dapat diambil dan menguntungkan. Berdasarkan alasan yang 

menguntungkan tersebut, maka saluran distribusi memiliki fungsi, yaitu : (1) 

Penelitian pengumpulan informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan 
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pertukaran. (2) Promosi pengembangan dan penyebaran komunikasi yang 

persuasif mengenai penawaran. (3) Kontak mencari dan menjalin hubungan 

dengan calon pembeli. (4) Penyelarasan mempertemukan penawaran yang sesuai 

dengan permintaan pembeli, Termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian, 

perakitan dan pengemasan. (5) Negosiasi usaha untuk mencapai persetujuan akhir 

mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran, sehingga 

perpindahan hak pemilikan bisa dilaksanakan. (6) Distribusi Fisik Transportasi 

dan penyimpanan barang. (7) Pembiayaan permintaan dan penyebaran dana untuk 

menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut. (8) Pengambilan risiko perkiraan 

mengenai risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran itu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Astri Viona (2013), 

“Konstruksi Sosial dan Ekonomi Tataniaga Beras: Fenomenologi Tataniaga Beras 

dari Kabupaten Demak Ke Kota Semarang” yang bertujuan untuk menganalisis 

saluran tataniaga beras dari kabupaten demak ke kota Semarang dan menganalisis 

margin tataniaga antar lembaga saluran tataniaga beras. Menjelaskan bahwa 

margin tataniaga didefinisikan sebagai perbedaan harga atau selisih harga yang 

dibayar konsumen dengan harga yang diterima petani produsen atau dapat pula 

dinyatakan sebagai nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan tataniaga sejak dari 

tingkat produsen sampai ke titik konsumen akhir. Margin tataniaga 

menggambarkan perbedaan harga di tingkat konsumen (Pr) dengan harga di 

tingkat produsen (Pf). Setiap lembaga distribusi melakukan fungsi-fungsi yang 

berbeda sehingga menyebabkan perbedaan harga jual dari lembaga satu dengan 

yang lainnya sampai ke tingkat konsumen akhir. Semakin banyak lembaga 
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pemasaran yang terlibat semakin besar perbedaan harga antar produsen dengan 

harga di tingkat konsumen. Harga yang diterima oleh produsen dengan harga yang 

dibayarkan konsumen akhir. Efisiensi tataniaga akan tercipta apabila berada dalam 

mekanisme pasar bersaing sempurna dengan besarnya margin tataniaga konstan. 

Penelitian Oktavia Margaretha Manik (2007), “Tataniaga Gula Pasir di 

Sumatra Utara” yang bertujuan untuk mengetahui terkait masalah yang terjadi 

dalam tataniaga, menjelaskan bahwa sistem tataniaga adalah kumpulan lembaga-

lembaga yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam kegiatan 

pemasaran barang dan jasa, yang saling mempengaruhi dengan tujuan 

mengalokasikan sumber daya langkah secara efisien guna memenuhi kebutuhan 

manusia sebanyak-banyaknya. Komponen sistem tataniaga tersebut adalah 

produsen, penyalur, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam proses pertukaran 

barang dan jasa. 

Dalam pemasaran komoditi pertanian, seringkali dijumpai adanya rantai 

pemasaran yang panjang, sehingga banyak juga pelaku lembaga pemasaran yang 

terlibat dalam rantai pemasaran tersebut. Akibatnya adalah terlalu besarnya 

keuntungan pemasaran (marketing marjin) yang diambil oleh para pelaku 

pemasaran. Biasanya suatu pemerintah sering melakukan kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan upaya pengendalian tingkat harga. Kebijaksanaan pengendalian 

harga yang dilakukan pemerintah yakni untuk menahan tingkat harga pasar 

dibawah titik equilibrium. Pemerintah sering menentukan suatu tingkat harga 

minimum baik barang maupun jasa atau suatu komoditas tertentu yang biasa 

disebut floor price/harga minimum. Disamping itu pemerintah juga menetapkan 
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tingkat harga maksimum atau biasa dikenal dengan istilah ceiling price. Sebagai 

harga jual suatu barang atau jasa. 

 

2.2. Kerangka Teori/Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Karakteristik Beras (Oryza sativa L)  

 Menurut literatur Grist(1960), padi dalam sistematika tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Graminae 

Genus  : Oryza Linn 

Spesies : Oryza sativa L 

 Berdasarkan tipe berasnya terbagi atas 3 macam yaitu : Padi pera adalah 

padi dengan kadar amilosa pada pati lebih dari 20% pada berasnya. Butiran 

nasinya jika ditanak tidak saling melekat. Lawan dari padi pera adalah padi pulen. 

Sebagian besar orang Indonesia menyukai nasi jenis ini dan berbagai jenis beras 

yang dijual di pasar Indonesia tergolong padi pulen. Penggolongan ini terutama 

dilihat dari konsistensi nasinya. Ketan (sticky rice), baik yang putih maupun 

merah/hitam, sudah dikenal sejak dulu. Padi ketan memiliki kadar amilosa di 

bawah 1% pada pati berasnya. Patinya didominasi oleh amilopektin, sehingga jika 
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ditanak sangat lekat. Padi wangi atau harum (aromatic rice) dikembangkan orang 

di beberapa tempat di Asia, yang terkenal adalah ras 'Cianjur Pandanwangi' 

(sekarang telah menjadi kultivar unggul) dan 'rojolele'. Kedua kultivar ini adalah 

varietas javanica yang berumur panjang. 

 Orang-orang di luar negeri mengenal padi biji panjang (long grain), padi 

biji pendek (short grain), risotto, padi susu umumnya menggunakan metode 

silsilah. Salah satu tahap terpenting dalam pemuliaan padi adalah dirilisnya 

kultivar 'IR5' dan 'IR8', yang merupakan padi pertama yang berumur pendek 

namun berpotensi hasil tinggi. Ini adalah awal revolusi hijau dalam budidaya padi. 

Berbagai kultivar padi berikutnya umumnya memiliki 'darah' kedua kultivar 

perintis tadi. 

 

2.2.2 Saluran Tataniaga Beras 

 Saluran tataniaga beras yang telah dikaji dalam penelitian terdahulu 

umumnya memiliki saluran yang panjang. Panjangnya saluran tersebut disebabkan 

karena banyaknya lembaga-lembaga perantara dari petani hingga konsumen akhir. 

Penelitian terdahulu pada umumnya menggunakan metode tabulasi dan deskriptif 

dalam mengidentifikasi lembaga dan fungsi tataniaga dalam sebuah saluran untuk 

mengetahui saluran tataniaga, digunakan metode snowball sampling dengan 

petani sebagai titik awal penelitiannya. 

Penelitian Nafis (2011) membahas mengenai Analisa Usahatani Padi 

Organik dan Sistem Tataniaga Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi 

Jawa Barat. Pada salah satu saluran teridentifikasi bahwa terdapat kebocoran pada 
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saluran tersebut. Kebocoran yang dimaksud dalam identifikasi tersebut adalah 

karena adanya peran tunggal tengkulak pada salurannya. Hal ini menandakan 

bahwa peran tengkulak dapat menyebabkan tidak efisiennya saluran tersebut 

dikarenakan berpengaruh pada nilai yang diterima. 

Penelitian Pandu Aditama (2011), penelusuran yang dilakukan terhadap 

saluran pemasaran juga telah mengidentifikasikan bahwa untuk padi pandan 

wangi terdapat dua saluran yaitu : Petani, konsumen dan petani, Gapoktan, Retail, 

Konsumen. Pemasaran beras varietas unggul baru terdiri dari tiga saluran yaitu : 

(1) Petani > pedagang > pengumpul > konsumen; (2) Petani > pedagang 

pengumpul > pedagang besar > konsumen; (3) Petani > pedagang > pengumpul > 

pedagang pengecer > konsumen. 

2.3  Kerangka Pemikiran 

2.3.1  Konsep Tataniaga 

Kotler (2006) mendefinisikan bahwa pemasaran sebagai suatu proses 

sosial dimana individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka 

inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang 

bernilai. Pengertian tataniaga juga diturunkan dari definisi tataniaga di atas yang 

diterapkan pada sistem tataniaga produk-produk pertanian. 

Menurut Pandu Aditama (2011) definisi tataniaga adalah segala kegiatan 

dan usaha yang berhubungan dengan perpinahan hak milik dan fisik dari barang-

barang hasil pertanian dan kebutuhan usaha pertanian dari produsen ke tangan 

konsumen, termasuk di dalamnya segala kegiatan-kegiatan tertentu yang 

menghasilkan perubahan bentuk dari barang yang dimaksud untuk lebih 
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memudahkan penyaluran dan memberikan kepuasan lainnya kepada 

konsumennya. Dikaji berdasarkan sudut pandang ekonomi, tataniaga merupakan 

kegiatan yang produktif, dikarenakan memberikan kegunaan benda, waktu, 

tempat, dan hak milik. 

 

2.3.2  Konsep Margin Tataniaga 

Menurut Nafis (2011), margin tataniaga dapat didefinisikan sebagai 

perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima oleh 

produsen. Margin tataniaga juga dapat diartikan sebagai nilai dari jasa-jasa 

pelaksanaan kegiatan tataniaga sejak dari tingkat produsen hingga ke tingkat 

konsumen akhir. 

Margin tataniaga merupakan perbedaan harga atau selisih harga yang 

dibayarkan konsumen akhir dengan harga yang diterima petani produsen. Dapat 

juga diartikan sebagai nilai dari jasa-jasa pelaksanaan kegiatan tataniaga mulai 

dari tingkat produsen hingga tingkat konsumen akhir yang dilakukan oleh 

beberapa lembaga tataniaga. Margin tataniaga sebagai bagian dari harga 

konsumen yang tersebar pada setiap lembaga pemasaran yang terlibat. 

Margaretha Astri Viona(2013), menyatakan bahwa margin tataniaga sering 

dipergunakan sebagai perbedaan antara harga di berbagai tingkat lembaga 

pemasaran di dalam sistem pemasaran. Pengertian margin tataniaga ini sering 

dipergunakan untuk menjelaskan fenomena yang menjebatani adanya kesenjangan 

antara pasar di tingkat petani dengan pasar di tingkat pengecer. 
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Dua alternatif dari margin tataniaga, yaitu:  

1. Perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima 

produsen.  

2. Merupakan harga dari kumpulan jasa-jasa pemasaran sebagai akibat adanya 

permintaan dan penawaran jasa-jasa tersebut. 

 Margin tataniaga yang dibentuk adalah cakupan total dari seluruh lembaga 

tataniaga dan biaya pemasaran yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi tataniaga. Biaya pemasaran yang terbentuk merupakan sebuah biaya 

yang dikeluarkan dalam usaha-usaha untuk memberikan nilai tambah pada produk 

yang diperdagangkan, maupun biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk 

memberikan kegunaan tempat kepada produk yang diperdagangkan. 

 

2.3.3  Analisis Saluran Tataniaga 

Saluran tataniaga adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung 

dan terlihat dalam proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen 

akhir. Analisis saluran tataniaga beras di Kota Pasuruan ini dapat dilakukan 

dengan mengamati lembaga-lembaga tataniaga yang membentuk saluran tataniaga 

tersebut. Pengamatan dan analisis dilakukan mulai dari petani produsen sampai ke 

konsumen akhir. Perbedaan saluran tataniaga yang dilalui oleh jenis barang akan 

berpengaruh pada pembagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing 

lembaga tataniaga yang terlibat didalamnya. Semakin panjang rantai saluran 

tataniaga, maka saluran tersebut semakin tidak efisien karena margin tataniaga 

yang tercipta antara produsen dan konsumen akan semakin besar (Agus 2013). 
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2.3.4  Analisis Struktur Pasar 

Menurut Nafis (2011), analisis ini diperlukan untuk mengetahui struktur 

pasar yang cenderung mendekati persaingan sempurna atau persaingan tidak 

sempurna. Struktur pasar dapat diketahui dengan melihat jumlah pembeli dan 

penjual, hetero genitas produk yang dipasarkan, kondisi atau keadaan produk, 

mudah tidaknya keluar masuk pasar, serta informasi perubahan harga pasar. 

Semakin banyak jumlah penjual dan pembeli dan semakin kecilnya jumlah yang 

diperjualbelikan oleh setiap lembaga tataniaga, maka struktur pasar tersebut 

semakin mendekati kesempurnaan dalam persaingan. Adanya kesepakatan dalam 

sesama pelaku tataniaga akan menunjukan struktur pasar yang cenderung tidak 

bersaing secara sempurna. Berdasarkan klasifikasi struktur pasar dapat dilihat 

pada tabel 3 berikut : 
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Tabel 3. Ciri struktur Pasar 

Sumber: Hasibuan, 1993 

 Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen keada 

beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, 

banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke 

dalam dan peranan iklan dalam kegiatan industri.  

2.3.5 Analisis Perilaku Pasar 

Perilaku pasar didefinisikan bagaimana pelaku pasar dari petani hingga 

konsumen akhir dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan penjualan dan 

pembelian pada pasar. Tingkah laku pasar dapat diamati dengan melihat praktik 

penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh pelaku pasar, sistem penentuan, dan 

Ciri Monopoli Oligopoli 

Persaingan 

Monopolistik 

Persaingan 

Sempurna 

Kondisi Utama 

Memiliki 100% 

pangsa pasar 

Gabungan 

beberapa 

perusahaan 

terkemuka yang 

pangsa pasarnya 

60-10% 

Banyak persaingan 

yang efektif, tidak 

satupun memiliki 

lebih dari 10% 

pangsa pasar 

Lebih dari 50 

pesaing yang tidak 

satupun memiliki 

pangsa pasar yang 

berarti 

Jumlah Produsen Satu Sedikit Banyak Sangat banyak 

Entry/Exit Sangat Tinggi Relatif Relatif Rendah 

Differensiasi 

Produk 

Relatif Relatif Relatif Tidak ada 

Kekuatan 

Menentukan 

Sangat Besar Relatif Relatif Tidak ada 

Persaingan Selain 

Harga 

Tidak Ada Besar Besar Tidak ada 
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pembayaran harga, serta bagaimana kerjasama yang dilakukan diantara lembaga 

tataniaga dan dari itu pula kemungkinan terjadinya suatu fenomena pemanjangan 

alur pemasaran barang hingga ketingkat konsumen akhir juga dapat menyebabkan 

perbedaan harga yang signifikan untuk konsumen, hal ini yang menyebabkan 

adanya turut andil pemerintah sebagai pengatur harga supaya tidak terlalu tinggi 

harga yang diterima oleh konsumen akhir (Oktavia Margaretha Manik 2007).  

2.3.6 Analisis Margin Tataniaga 

Tingkat efisiensi operasional suatu tataniaga dapat dilihat dari penyebaran 

margin tataniaganya. Melalui margin tataniaga dapat diketahui besarnya biaya dan 

keuntungan dalam tataniaga tersebut. Bersamaan dengan penelusuran saluran 

tataniaga diharapkan dapat diperoleh informasi tentang margin tataniaga pada tiap 

lembaga tataniaga. Perhitungan margin tataniaga diperoleh dari selisih harga di 

satu titik rantai tataniaga dengan harga di titik lainnya. Selain itu, besarnya nilai 

margin tataniaga juga dapat diperoleh dari penjumlahan biaya dan keuntungan 

pada masing-masing lembaga tataniaga. Perhitungan margin tataniaga diperoleh 

dari selisih harga satu titik rantai tataniaga dengan harga di titik lainnya. Selain 

itu, besarnya nilai margin tataniaga juga dapat diperoleh dari penjumlahan biaya 

keuntungan pada masing-masing lembaga tataniaga. Secara matematik akan 

diperoleh perhitungan sebagai berikut : 

Mi = Pi – Pi-1   ……………………….  (1) 

Mi = Bi + π1 ………………………. (2) 

Dengan demikian, 

 Pi – Pi-1  = Bi + π1 
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Maka besarnya margin tataniaga dengan menggunakan (1) dan (2) adalah sebagai 

berikut: 

 mi = ∑ Mi …………………………. (3) 

Dengan demikian keuntungan lembaga tataniaga pada tingkat ke-I adalah : 

 πi = Pi – (Pi-1 + Bi) 

Keterangan: 

Mi = Margin pada lembaga ke-i 

Pi = Harga penjualan pada lembaga tataniaga ke-i 

Pi-1 = Harga penjualan pada lembaga tataniaga ke-I atau harga pembelian pada 

lembaga tataniaga ke-i 

Bi = Biaya tataniaga pada lembaga tataniaga ke-i 

πi = Keuntungan yang diperoleh pada lembaga tataniaga ke-i 

mi  = Total margin tataniaga 

 Dalam pasar persaingan sempurna, perjalanan suatu produk selalu 

melibatkan banyak lembaga tataniaga. Margin tataniaga total yang terjadi 

merupakan penjumlahan marjin tataniaga dari setiap lembaga tataniaga. 

2.3.7 Analisis Elastisitas Transmisi Harga 

Elastisitas transmisi harga digunakan untuk menjelaskan perbandingan 

persentase perubahan harga di tingkat pengecer dengan persentase perubahan 

harga di tingkat produsen. Analisis transmisi ini memberikan gambaran 

bagaimana harga yang dibayarkan konsumen akhir ditransmisikan kepada 

produsen. Untuk melihat hubungan elastisitas harga di tingkat produsen dan 
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tingkat konsumen, dapat dilihat elastisitas transmisi harganya yaitu perubahan 

nisbi dari harga eceran terhadap perubahan nisbi harga di tingkat produsen 

(Azzaino, 1982). 

Elastisitas transmisi harga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

n = ∆Pr/∆Pf . Pf/Pr 

Keterangan : 

n : elastisitas transmisi harga 

Pr : harga di tingkat konsumen 

Pf : harga di tingkat petani produsen 

∆ Pr : perubahan harga di tingkat konsumen 

∆ Pf : perubahan harga di tingkat produsen 

 


