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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bekatul Sebagai Pakan Organik 

2.1.1 Komposisi Bekatul 

Bekatul merupakan salah satu hasil samping proses penggilingan padi. Pada 

proses penggilingan beras pecah kulit diperoleh hasil samping dedak 8-9% dan 

bekatul sekitar 2-3%. Dedak kasar tidak dapat dikonsumsi oleh manusia, tetapi 

bekatul masih dapat dijadikan bahan makanan untuk dikomsumsi. Mursalina  

(2012) juga menyebutkan bahwa ketersediaan bekatul di Indonesia cukup banyak 

dan mencapai 4.5-5 juta ton setiap tahunnya. Bekatul merupakan makanan sehat 

alami mengandung antioksidan, multivitamin dan serat tinggi untuk penangkal 

penyakit degeneratif juga kaya akan pati, protein, lemak, vitamin dan mineral 

(Damayanthi, 2007).  

 Sebenarnya bekatul memiliki karakterisrik cita rasa lembut dan agak manis. 

Namun pada kenyataannya, cita rasa bekatul sering digambarkan bau tengik, apek, 

dan asam. Hal ini terjadi karena bekatul mudah mengalami kerusakan. Penurunan 

mutu bekatul ditandai dengan bau tengik dan struktur menggumpal. Hal ini 

disebabkan aktivase lipase yang menghidrolisis lipid bekatul menjadi asam lemak 

bebas dan gliserol (Sulistiawati, 2012). Bekatul mempunyai sifat yang tidak 

menguntungkan yaitu mudah tengik. Untuk memperoleh bekatul yang tidak tengik 

dan sekaligus memperpanjang masa simpan, maka bekatul harus diawetkan segera 

setelah diperoleh dari penggilingan padi. Konsisi teknik pengawetan yang optimal 

dengan menggunakan autoklaf dilakukan pada suhu 
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121oC selama 3 menit dan dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan oven 

100oC selama 1 jam (Damayanthi dkk, 2004). 

 Selama ini bekatul masih terbatas hanya sebagai pakan ternak. Sebenarnya 

bekatul yang kaya akan kandungan gizinya dapat dijadikan bahan baku industri 

makanan dan industri farmasi. Bekatul dapat dicampur dengan bahan lain pada 

pembuatan biskuit dan kue serta sereal. Selain itu juga pemanfaatannya sebagai 

minyak goreng telah banyak digunakan di luar negeri. 

Bekatul memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda tergantung pada 

varietas tanaman, cara penanaman dan teknik penggilinggannya. Adapun 

komposisi kimia dari bekatul dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia  Bekatul  

Unsur kimia Komposisi (%) 

Kadar Air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Serat 

Abu 

10 

13 

16,9 

45 

5,1 

10 

 

    (Yuningsih, 2010) 

Protein bekatul lebih rendah dari protein lebih rendah dari protein hewani 

namun lebih tinggi daripada kedelai, biji kapas, jagung, dan terigu. Bekatul 

menggandung asam amino lisin yang lebih tinggi dibandingkan beras (Damayanthi 

dkk, 2007). Bekatul sangat potensial dijadikan bahan pangan fungsional karena 

kandungan gizinya yang tinggi. Namun bekatul mengandung asam fitat yang 

merupakan senyawa antinutrisi yang mampu berikatan dengan protein dan mineral. 
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Asam fitat bisa diubah menjadi senyawa lain yang lebih sederhana oleh enzim 

fitase. Enzim fitase dapat diproduksi oleh mikroorganisme melaui fermentasi. Saat 

ini sudah banyak dilakukan pengolahan bekatul dengan cara fermentasi (Sukma, 

2010). 

 Bekatul hasil fermentasi telah digunakan sebagai bahan campuran pakan 

ternak yang memberikan efek kesehatan yang baik untuk ternak, yakni dapat 

menurunkan kolesterol daging dari 54,44 mg menjadi 29,59 mg serta kolesterol 

telur dari 252,07 mg/100 g bahan kering menjadi 196,49 mg/100 g bahan kering 

(Sukma, 2010). Tidak hanya sebagai pakan ternak, bekatul hasil fermentasi bisa 

digunakan sebagai sumber asam lemak tak jenuh. Berdasarkan hasil penelitian 

Sukma (2010) diketahui bahwa bekatul merupakan substrat yang paling efektif 

disbanding kacang tanah, gandung, dan ubi untuk menghasilkan asam lemak tak 

jenuh dalam produksi minyak sel tunggal menggunakan Mortierella alpine. 

2.1.2 Manfaat Bekatul 

Manfaat bekatul bagi kesehatan tidak hanya disebabkan oleh kandungan 

vitamin B nya saja, tetapi juga karena kandungan zat gizi lainnya. Dari segi zat gizi, 

bekatul mengandung asam amino lisin yang lebih tinggi dibandingkan beras. 

Protein bekatul memang nilai gizinya lebih rendah dibandingkan telur dan protein 

hewani, tetapi lebih tinggi dari kedelai, biji kapas, bekatul dan terigu. Bekatul juga 

merupakan sumber asam lemak tak jenuh esensial dan bermacam-macam vitamin 

(B1, B2, B3, B5, B6 dan tokoferol), pangamic acid (Vit. B15), serat pangan (dietary 

fiber), serta mineral. Natrium, Kalium, dan Khlor yang terkandung dalam bekatul 

mudah diserap dan dikeluarkan (David, 2008).  
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Disamping zat gizi, bekatul juga mengandung komponen bioaktif pangan 

atau pangan fungsional. Komponen bioaktif tersebut adalah antioksidan tokoferol 

(vitamin E), oryzanol dan pangamic acid (vit. B15). Senyawa tersebut merupakan 

bagian dari lemak bekatul dan merupakan senyawa yang berharga untuk menjaga 

kesehatan manusia, antara lain sebagai zat yang dapat menurunkan kadar kolesterol 

darah, mencegah terjadinya kanker dan memperlancar sekresi hormonal (David, 

2008). Serat pangan yang dimaksud dalam makanan sehari-hari dapat berasal dari 

sayur-sayuran, buah-buahan dan yang terpenting adalah serat pangan yang berasal 

dari bekatul. Serat pada biji-bijian yang tidak dapat dicerna enzyme yang 

disekresikan oleh manusia, secara tidak langsung penting untuk kesehatan. Hal ini 

dikarenakan serat mempengaruhi status fisik isi saluran pencernaan, bahan 

makanan, waktu transit usus, variasi kapasitas absorbs, serta pengenceran asam - 

asam atau garam-garam empedu, sterol dan beberapa zat makanan. Serat tidak larut 

meningkatkan berat dan frekuensi feses serta melembutkannya, serta menurunkan 

waktu transit di usus (David, 2008). 

2.2 Pemasaran 

2.2.1 Struktur Pasar 

Struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi perilaku dan 

kinerja perusahaan di dalam suatu pasar atau industri. Berbagai hal yang dimaksud 

dijelaskan lebih lanjut sebagai empat variabel utama dalam struktur pasar, yaitu : 

1. Jumlah pembeli dan penjual serta besaran pangsa pasar 

Variabel ini merupakan faktor penentu besarnya kekuatan pasar yang 

dimiliki perusahaan dominan di dalam suatu industri. Jumlah penjual menentukan 
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derajat kompetisi di dalam suatu industri karena semakin banyak perusahaan maka 

persaingan dalam industri tersebut akan semakin kompetitif. Sebaliknya jika 

perusahaan yang terlibat hanya sedikit maka perusahaan perusahaan cenderung 

dapat mengendalikan harga dan menguasai pasar sehingga struktur pasar akan 

mengarah ke oligopoli bahkan monopoli. Namun jumlah penjual saja belum dapat 

memastikan struktur yang terbentuk dalam industri karena market power yang 

dimiliki masing-masing perusahaan bisa jadi berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan 

informasi mengenai pangsa pasar perusahaan, yaitu persentase penjualan suatu 

perusahaan terhadap total penjualan dalam industri. Selain penjualan, data yang 

dapat digunakan untuk mengetahui pangsa pasar adalah, aset, atau karyawan yang 

dimiliki, dan skala usaha perusahaan. Dalam penelitan yang dilakukan sebelumnya 

mengenai struktur, perilaku dan kinerja industri perbankan di Indonesia, jumlah 

perusahaan dalam industri perbankan relatif banyak (82 perusahaan) akan tetapi 

tidak serta-merta menjadikannya kompetitif karena distribusi market share-nya 

terkonsentrasi pada beberapa perusahaan. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan 

nilai konsentrasi rasio dari tiga perusahaan terbesar, CR3 44% sehingga struktur 

pasarnya adalah oligopoli. 

2. Hambatan untuk memasuki pasar

Struktur pasar juga dapat diidentifikasi melalui ada tidaknya hambatan atau 

kesulitan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Hambatan-hambatan ini 

dapat berupa hambatan formal maupun informal. Hambatan formal merupakan 

hambatan berupa peraturan resmi yang berlaku seperti dalam hak paten dan 

franchise, atau bahkan asosiasi pun dapat merupakan indikator adanya hambatan 
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untuk masuk ke dalam suatu industri. Sedangkan hambatan informal merupakan 

hambatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja diciptakan oleh perusahaan 

dominan untuk mempertahankan kekuatan pasar. Bentuk hambatan informal yang 

terbentuk secara alamiah adalah skala ekonomi, di mana perusahaan yang lebih 

dulu berada dalam industri tentunya memiliki skala ekonomi yang lebih besar 

sehingga mampu memproduksi dengan lebih efisien dibandingkan dengan new 

entrant. Tindakan strategis perusahaan incumbent juga merupakan hambatan 

informal bagi new entrant. Untuk menghalangi new entrant masuk ke dalam 

industri, perusahaan incumbent dapat meningkatkan output sehingga mendorong 

harga turun atau bahkan dengan sengaja menurunkan harganya agar competitor 

baru tersebut tidak akan bertahan di industri (predatory pricing). Adanya hambatan-

hambatan dalam pasar inilah yang akan mendorong perusahaan baru akhirnya 

keluar dari pasar. Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai 

Pemetaan Struktur, Perilaku, dan Kinerja pada Industri Semen Indonesia, hambatan 

yang terdapat dalam industri semen antara lain modal, skala ekonomi, penguasaan 

sumber daya strategis, dan struktur biaya. Nilai skala efisiensi minimum (MES) 

tahun 2005-2011 mencapai 77,74%. Hal tersebut menandakan adanya hambatan 

masuk yang tinggi bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri semen. 

3. Diferensiasi produk 

Diferensiasi produk dimaksudkan untuk membedakan karakteristik produk 

suatu perusahaan dari produk keluaran perusahaan lain. Diferensiasi produk akan 

menciptakan keunikan yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pangsa 

pasar bagi perusahaan tersebut. Perbedaan (diferensiasi) produk dapat merupakan 
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perbedaan yang sesungguhnya (real different) atau diferendiasi yang bersifat semu 

(fancied). Diferensiasi yang bersifat semu disebabkan adanya upaya promosi 

(iklan) yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kesan kepada konsumen 

bahwa produknya berbeda meskipun pada sebenarnya sama. 

4. Integrasi vertikal dan diversifikasi 

Integrasi vertikal adalah penggabungan beberapa perusahaan yang berbeda 

tingkatan dalam suatu proses produksi yang sama. Integrasi vertical dapat berupa 

kendali pada inputnya (backward) atau pada outputnya (forward) sehingga 

perusahaan yang terintegrasi secara vertikal memiliki kepastian dalam memperoleh 

pasokan bahan baku atau dalam hal distribusi. Tujuan dilakukannya intergasi 

vertikal adalah untuk melakukan penghematan (efisiensi) akan tetapi integrasi 

vertikal dapat menciptakan ekonomi biaya tinggi sehingga merugikan konsumen 

dan terlebih lagi akan mengganggu persaingan usaha di dalam industri. Sementara 

diversifikasi adalah usaha penganekaragaman produk pada industri yang berbeda. 

Tujuan dilakukannya diversifikasi adalah untuk meminimumkan kerugian yang 

mungkin terjadi pada perusahaan di suatu industri dengan adanya keuntungan dari 

perusahaan lain pada industri yang berbeda (Maulina. D, 2014). 

2.2.2 Distribusi 

Saluran pemasaran pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke 

konsumen melalui lembaga pemasaran. Peran lembaga pemasaran sangat 

tergantung dari sistem pasar yang berlaku dan karakteristik barang yang dipasarkan. 

Fungsi saluran pemasaran yaitu melihat dan membandingkan tingkat harga di 

masing masing lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran itu sendiri adalah 
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pedagang yang ikut menyampaikan barang dan jasa produsen ke konsumen melalui 

saluran pemasaran tertentu. Prasetyo (2008) menyatakan bahwa saluran distribusi 

adalah perantara-perantara para pembeli dan penjual, yang dilalui oleh perpindahan 

perpindahan barang fisik maupun perpindahan barang milik sejak dari produsen ke 

tangan konsumen. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh The American 

Marketing Assosiation yang dikutip oleh Basu Swastha (Prasetyo, 2008) 

menyatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu struktur organisasi dalam 

perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas distributor, dealer, pedagang, dan 

distributor perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama 

dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. 

Dalam menentukan jumlah penyalur, produsen dihadapkan dengan tiga 

alternative seperti yang dikemukakan oleh Basu Swastha (Prasetyo, 2008) sebagai 

berikut : 

a. Distribusi Intensif 

Distribusi ini dapat dilakukan oleh produsen yang menjual barang 

konvenien. Produsen berusaha menggunakan penyalur, terutama pengecer 

sebanyak-banyaknya untuk mendekati dan mencapai konsumen. 

b. Distribusi Selektif 

Produsen berusaha memilih jumlah pedagang besar atau pengecer yang 

terbatas dalam suatu daerah geografis. Biasanya saluran ini dipakai untuk 

memasarkan produk baru, barang shopping atau barang spesial dan barang industri 

jenis accessory equipment. 
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c. Distribusi Eksklusif 

Produsen hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer di suatu 

daerah pasar tertentu. Distribusi ini biasanya dipakai untuk barang-barang yang 

membutuhkan service purna jual. Manfaat yang bisa diambil dari distribusi ini 

adalah produsen dapat menekan biaya penyaluran 

2.2.3 Harga 

Menurut (Ghanimata. F, 2012) perusahaan-perusahaan melakukan 

penetapan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan-perusahaan kecil, harga 

ditetapkan oleh pimpinan yang tertinggi. Banyak konsumen menggunakan harga 

sebagai indicator mutu produk atau jasa yang akan dibelinya. Harga merupakan 

salah satu faktor penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian 

terhadap suatu produk maupun jasa. Apalagi apabila produk atau jasa yang akan 

dibeli tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman dan 

kebutuhan pokok lainnya, konsumen akan sangat memperhatikan harganya. 

Konsumen dalam melakukan pembelian, faktor harga merupakan faktor yang lebih 

dulu diperhatikan, kemudian disesuaikan dengan kemampuannya sendiri. Harga 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: mahal, sedang, dan murah. Sebagian 

konsumen yang berpendapatan menengah menganggap bahwa harga yang 

ditawarkan mahal, namun konsumen yang berpendapatan tinggi beranggapan 

bahwa harga produk tersebut murah (Ghanimata dan F. Mustafa, 2012). Tingkat 

persaingan yang tinggi antara perusahaan atau usaha-usaha sejenis, membuat 

konsumen sensitif terhadap harga. Apabila harga dinaikkan, konsumen cenderung 

untuk berpindah ke perusahaan lain. Hal ini berarti bahwa faktor harga merupakan 
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faktor yang sangat menentukan dalam keputusan pembelian produk (Ghanimata 

dan F. Mustafa, 2012). Hal lain sebagai penentu pembelian produk adalah kualitas 

produk. Kualitas produk (product quality) didefinisikan sebagai evaluasi 

menyeluruh pelanggan atas kebaikan kinerja barang atau jasa (Ghanimata dan F. 

Mustafa, 2012). Kita dapat mengatakan bahwa penjual telah menghasilkan mutu 

bila produk atau pelayanan penjual tersebut memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan (Ghanimata dan F. Mustafa, 2012). Terdapat kecenderungan bagi 

konsumen untuk memilih produk makanan yang berkualitas, sesuai dengan selera 

dan keinginan serta memiliki harga yang relatif terjangkau (Ghanimata dan F. 

Mustafa, 2012). Jika konsumen merasa cocok dengan suatu produk dan produk 

tersebut dapat memenuhi kebutuhannya, maka konsumen akan mengambil 

keputusan untuk membeli produk tersebut terus menerus (Ghanimata dan F. 

Mustafa, 2012). Untuk produk yang merupakan kebutuhan pokok seperti makanan 

dan minuman, konsumen sangat mempertimbangkan kualitasnya (Ghanimata dan 

F. Mustafa, 2012). Karena sangat berhubungan dengan kesehatan manusia dan 

merupakan kebutuhan pokok, maka kualitas produk sangat mempengaruhi pembeli 

dalam mengambil keputusan pembelian. Apabila kualitas produk ditingkatkan, 

perilaku konsumen untuk melakukan pembelian juga akan meningkat. 

2.2.4 Keseimbangan Pasar 

Pemasaran merupakan proses kegiatan menyalurkan produk dari produsen 

ke konsumen. Pemasaran merupakan  puncak dari kegiatan ekonomi dalam 

agribisnis peternakan. Kegiatan pemasaran yang termasuk di dalamnya adalah 

kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditas dari sentral produksi ke 
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sentral konsumsi, informasi pasar, penyimpanan, pengangkutan, penjualan, dan 

promosi ( Palmarudi M, dan A. Sawe Ri Esso, 2011). 

2.2.5 Bentuk Pasar 

 Dalam ilmu ekonomi pemasaran, bentuk-bentuk pasar terbagi menjadi 

empat yaitu : 

1. Pasar Persaingan Sempurna 

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena 

dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya 

kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Dalam 

analisis ekonomi sering dimisalkan bahwa perekonomian merupakan pasar 

persaingan sempurna. Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah mudah untuk 

menentukan jenis industri yang struktur organisasinya digolongkan kepada 

persaingan sempurna yang murni, yaitu yang ciri-cirinya sepenuhnya bersamaan 

dengan dalam teori. Yang ada adalah yang mendekati ciri-cirinya, yaitu struktur 

pasar dari berbagai kegiatan sektor pertanian. 

2. Pasar Monopoli 

Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu 

perusahaan saja. Dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai 

barang pengganti yang sangat dekat. Biasanya keuntungan yang dinikmati oleh 

perusahaan monopoli adalah keuntungan melebihi normal dan ini diperoleh karena 

terdapat hambatan yang sangat tangguh dan dihadapi perusahaan-perusahaan lain 

untuk memasuksi industri tersebut. 
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3. Pasar Oligopoli 

Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja. 

Ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua perusahaan saja dan pasar seperti itu 

dinamakan duopoli. Menerangkan tentang sikap seorang pengusaha didalam pasar 

oligopoli adalah lebih rumit daripada menerangkan sikap pengusaha di pasar-pasar 

lainnya. Ini disebabkan karena tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat 

berbagai industri dalam pasar oligopoly. 

4. Pasar Monopolistis 

Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada 

diantar dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. 

Oleh sebab itu sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan 

unsur-unsur sifat persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis dapat 

didefinisikan sebagai suatu pasar dimana terdapat banyak produsen yang 

menghasilkan barang yang berbeda corak (differentiated product) (Sukirno, 2010). 

2.3 Penelitian Terdahulu 

2.3.1 Profil Perberasan di Jawa Timur 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh  Yunan Syaifullah pada tahun 2013 

tentang Ketahanan Pangan dan Pola Distribusi Beras Di Propinsi Jawa Timur yang 

melibatkan beberapa kota antara lain Bojonegoro, Jember, Lamongan, Ngawi, 

Malang, Pasuruan, dan Banyuwangi mendapatkan hasil bahwa Perkembangan 

produksi padi sawah dan lading di Jawa Timur selama enam tahun (2007-2012) 

menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2011. Tabel 1 

memperlihatkan total luas panen, produktivitas serta total produksi padi pada tahun 
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2007-2012. Berdasarkan Tabel 1 diperoleh rata-rata prosentase pertumbuhan luas 

panen meningkat 2,66 persen per tahun, produktivitas meningkat sebesar 2,86% 

serta total produksi juga mengalami peningkatan sebesar 5,69 persen per tahunnya. 

Jika dilihat dari produksi padi pada 7 kabupaten yang menjadi sampel penelitian, 

dapat dilihat bahwa produksi padi pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan disbanding tahun 2007 kecuali pada Kabupaten Pasuruan (Tabel 

2 dan 3). Dari hasil perhitungan, ketujuh kabupaten tersebut memberikan kontribusi 

yang cukup besar dalam produksi padi di Jawa Timur yaitu sekitar 40 persen. 

Dilihat dari periode panen pada Tabel 2, produksi padi tertinggi di Jawa Timur ter-

jadi pada periode panen Januari-April, yaitu sekitar 46-50 persen dari total produksi 

padi di panen pada periode ini. Produksi ini merupakan hasil pertanaman padi 

musim hujan (MH). Periode panen kedua terbesar adalah pada bulan Mei-Agustus 

yaitu sekitar 36-40 persen dari total produksi gabah. Produksi ini merupakan hasil 

pertanaman padi MK I (Musim Kemarau 1), sedangkan sisanya 14 persen lagi 

dipanen pada periode September-Desember.  

Dengan melihat perilaku panen padi di atas, dimana panen raya terjadi pada 

bulan Januari-April. Untuk mengamankan hasil padi petani agar harga gabah yang 

diterima petani tidak jatuh, minimal sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan 

pemerintah, maka operasi pasar oleh pihak Bulog dan instansi terkait dilakukan 

pada periode di atas. 
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Tabel 2. Luas panen, produktivitas dan produksi padi di Jawa Timur 

Tahun Luas panen (Ha) Produktivitas 

(Kw/ha) 

Produksi (ton) 

2007 1.736.048 54,16 9.402.029 

2008 1.772.505 59,02 10.464.564 

2009 1.874.830 59,11 11.052.998 

2010 1.963.983 59,29 11.643.773 

2011 1.924.405 55,49 10.565.594 

2012 1.975.719 61,74 12.198.707 

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jatim 2012 

Tabel 3. Produksi Padi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2010-2012 

(tonGKG) 

Tahun 2010 2011 2012 

Produksi Jatim 11.643.773 10.565.594 12.198.707 

Produksi Indonesia 66.496.394 65.756.904 69.022.515 

Kontribusi Jatim 

terhadap Indonesia 

17,51% 16,07% 17,67% 

 

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur 2013 

Produksi padi Jawa Timur menempati urutan kedua setelah Jawa Barat. 

Dengan membandingkan produksi padi di Jawa Timur dan Indonesia selama tahun 

2010-2012 diperoleh kontribusi Jawa Timur terhadap produksi padi nasional sekitar 

17 persen. Dengan produksi padi sebesar 12.198.07 ton GKG (Gabah Kering 

Giling) maka akan setara dengan 7.929.160 ton beras. Jika diasumsikan konsumsi 

bera untuk penduduk Jawa Timur sebesar 3.458.633 ton maka terjadi surplus 

sebesar 4.470.527 ton pada tahun 2012. Tidak berlebihan jika dikatakan Jawa 

Timur merupakan salah satu lumbung beras di Indonesia. 

Total pengadaan beras oleh Bulog Jatim pada tahun 2007 sebesar 823.633 

ton dan meningkat menjadi 1.411.480,34 ton pada tahun 2012. Jika dibandingkan 
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dengan produksi beras di Jawa Timur maka presentase pengadaan oleh Bulog 

mencapai 17,8 persen pada tahun 2012. Pengadaan beras pada bulan Januari-Mei 

merupakan pengadaan terbesar yang dilakukan oleh Bulog yaitu sekitar 45-55 

persen dikarenakan periode tersebut merupakan panen raya. 

Pengeluaran beras oleh Bulog diperuntukkan untuk raskin, cadangan peme-

rintah per provinsi dan kabupaten (alokasi untuk bantuan bencana alam), operasi 

pasar, dan ‘move out’ (beras yang diperdagangkan keluar provinsi). Total 

pengeluaran beras yang dilakukan oleh Bulog Drive Jawa Timur pada tahun 2007 

sebesar 616.424 ton dan meningkat menjadi 1.127.646, 29 ton pada tahun 2012. 

Berdasarkan data movement nasional dari Perum Bulog Drive Jawa Timur 

selama tahun 2007-2012 berturut-turut sebesar 194.750, 545.727, 496.465, 

179.152, 267.450 dan 444.988 ton beras. Dari data tersebut dapat dilihat movement 

nasional terbesar terjadi pada tahun 2009 dan 2012. Adapun distribusi beras 

mencapai lebih dari 15 provinsi di Indonesia, diantaranya Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya. 

2.3.2 Margin Pemasaran Beras di Jawa Timur 

Tingkat harga gabah yang diterima petani rata-rata berkisar Rp 3.345/kg 

GKP pada tahun 2012. Harga ini lebih tinggi dengan harga dasar gabah yang 

ditetapkan pemerintah yaitu Rp 3.300/kg GKP (dengan maksimum 25 persen 

kualitas kadar air dan 10 persen kadar kotoran). Hal ini menunjukkan bahwa pada 

musim panen tahun 2012, stabilitas harga gabah di tingkat petani di Jawa Timur 

dapat dijaga. Margin pemasaran beras ditingkat Kabupaten yang menjadi sampel 

penelitian dapat dilihat pada lampiran. Dari tabel 5, 89 persen dari harga eceran 
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beras merupakan harga yang diterima petani padi, 9 persen harga yang diterima 

usaha penggilingan dan sisanya 2 persen diterima baik oleh pedagang beras grosir 

dan atau pengecer. 

Biaya variabel yang harus ditanggung oleh pengusaha penggilingan adalah biaya 

penggilingan, biaya penanganan termasuk biaya karung, biaya simpan, bongkar 

muat dan lain-lain, serta biaya transportasi dari petani sampai ke pedagang beras 

grosir/pengecer. Dari total margin sebesar 9% terdistribusi 3% untuk biaya 

penggilingan dan masing-masing 2% untuk biaya penanganan, biaya transportasi 

dan laba pengusaha penggilingan. Sedangkan di level pedagang, laba perdagangan 

termasuk biaya modal, resiko dan lain-lain sebesar 1,7 persen dari harga eceran 

beras. Dari analisis margin pemasaran beras seperti ditampilkan pada lampiran 

menunjukkan bahwa margin pemasaran beras yang diterima pedagang relatif kecil 

dari harga eceran beras ditingkat konsumen. Berdasarkan kenyataan di atas 

menunjukkan bahwa pemasaran beras di Jawa Timur relatif efisien dan pem-bagian 

margin antara petani dan pedagang juga cukup adil. 


