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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pertanian memegang peranan penting dalam membangun perekonomian di 

Indonesia terutama pada sektor migas. Pertanian juga menjadi sektor utama dalam 

menciptakan ketahanan pangan maupun pakan guna memenuhi gizi bagi masyarakat 

maupun terciptanya pakan yang bisa memenuhi akan kebutuhan pakan ternak di 

Indonesia.   

Berdasarkan pada sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, industri 

pertaniannya sangat beragam, salah satu hasil pertanian yang sudah lama 

dikembangkan dan juga sudah diolah secara turun-temurun  oleh masyarakat adalah 

padi. Padi merupakan hasil pertanian yang menjadi sumber pangan utama bagi 

masyarakat Indonesia. Salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang memiliki 

potensi untuk mengembangkan industri pertanian padi adalah Propinsi Jawa Timur. 

Jawa Timur merupakan propinsi yang produksi padinya setiap tahunnya terus 

mengalami peningkatan hal ini bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1. 1 Produksi Padi Jawa Timur 

Tahun Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Ton) 

2009 1 787 354 60 10 758 398 

2010 1 842 445 60 11 126 704 

2011 1 807 393 55 10 029 728 

2012 1 838 381 63 11 499 199 

2013 1 897 816 60 11 387 903 

2014 1 917 709 61 11 695 268 

Sumber : Data BPS Jawa Timur 2015 
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Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa produksi padi di 

daerah Jawa Timur setiap tahunnya terus meningkat meskipun pada tahun 2011 

mengalami penurunan produksi tetapi pada tahun berikutnya terus meningkat tanpa 

mengalami penurunan. Propinsi Jawa Timur juga memiliki Kabupaten dan Kota yang 

memiliki potensi berkembangnya industri pertanian padi salah satunya adalah 

Kabupaten Malang dan Kota Batu, ke dua daerah tersebut berada pada satu wilayah 

yaitu Malang Raya yang mana pada ke dua daerah tersebut juga memiliki potensi 

berkembangnya industri padi, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 1. 2 Produksi Padi Kabupaten Malang dan Kota Batu 

Daerah 
Tahun dan Produksi (Ton) 

2011 2012 2013 2014 

Kab. Malang 457 695 457 617 467 963 435 081 

Kota Batu 6 593,60 7 404,80 5 523,20 4 606,80 

 Sumber : Data BPS Kabupaten Malang dan Kota Batu dalam angka, 2015 

Meski pada tabel 1. 2 menunjukkan produksi padi di Kabupaten Malang 

maupun Kota Batu mengalami naik turun namun potensi berkembangnya industri 

pertanian padi pada ke dua daerah tersebut masih terbuka lebar bila diolah dengan 

baik, hal ini dibuktikan dengan data tersebut bahwa Kabupaten Malang dan Kota 

Batu memiliki sejarah produksi yang baik. Selain itu dalam pengolahan industri 

pertanian padi sebaiknya jangan hanya pengolahan konvensional tetapi perlu 

pengembangan pertanian organik, pengembangan organik perlu dilakukan karena 

pengolahan  tanah secara organik bisa membantu peremajaan tanah dan tanah bisa 
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menjadi subur kembali, dengan mengganti pupuk kimia dengan pupuk alami akan 

memperbaiki struktur tanah sehingga tanah bisa subur kembali. 

 Hal ini diperjelas oleh pendapat Utami dan Handayani (2003) Pupuk kimiawi 

buatan memasok hara tertentu berupa senyawa anorganik berkonsentrasi tinggi dan 

mudah larut. Pemberian berulang kali dapat membahayakan flora dan fauna tanah 

alami, mendatangkan ketimpangan hara dalam tanah, dan dengan sistem pengelolaan 

hara yang biasa dilakukan waktu ini dapat menyebabkan pencemaran bekalan-

bekalan air, khususnya air tanah. Pupuk organik memasok berbagai macam hara 

terutama berupa senyawa organik berkonsentrasi rendah yang tidak mudah larut, 

karena memasok berbagai macam hara dengan konsentrasi rendah dan tidak mudah 

larut, pupuk organik tidak akan menimbulkan ketimpangan hara dalam tanah, bahkan 

dapat memperbaiki neraca hara.  

Pasokan bahan organik dapat menyehatkan kehidupan flora dan fauna tanah 

alami, yang pada gilirannya dapat meningkatkan dan memelihara produktivitas tanah. 

Pendapat lain juga menyatakan bahwa tanah yang dibenahi dengan pupuk organik 

mempunyai struktur yang baik dan tanah yang berkecukupan bahan organik 

mempunyai kemampuan mengikat air yang lebih besar daripada tanah yang 

kandungan bahan organiknya rendah (Sutanto, 2002). 

Pengolahan tanah secara organik dapat menyuburkan tanah, hasil lain dari 

pengolahan secara organik  adalah bisa menghasilkan produk dengan nilai gizi yang 

tinggi dan tentunya produk yang dihasilkan memiliki tingkat kesehatan yang tinggi 
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pula. Dalam hal ini produk yang dihasilkan adalah padi. Padi  selain  diolah menjadi 

beras, padi juga menghasilkan bekatul. Bekatul (rice bran) adalah lapisan terluar dari 

beras yang terlepas saat proses penggilingan gabah (padi) atau hasil samping 

penggilingan padi yang terdiri dari lapisan aleuron, endosperm dan germ. 

Bekatul memiliki warna krem kecoklatan dengan aroma sama seperti aroma 

berasnya. Selain itu bekatul juga merupakan salah satu bahan dasar yang digunakan 

sebagai pakan ternak yang berasal dari limbah gabah atau padi, selain mudah 

didapatkan, bekatul memiliki harga yang relatif murah dan juga memiliki kandungan 

protein yang tinggi serta memiliki kandungan gizi lainnya seperti lemak, karbohidrat, 

serat kasar, serta kaya akan kalori dan juga vitamin B dan vitamin B1. 

Bekatul juga memiliki tekstur yang lembut yang bisa dengan mudah untuk 

dicerna ternak besar maupun kecil. Namun bekatul kaya akan asam linolenat. 

Meskipun kaya asam linolenat, bekatul memiliki faktor pembatas, yaitu memiliki 

kandungan serat kasar yang tinggi sehingga nilai kecernaan nutrisinya menjadi 

rendah (Supartini dan Fitasari,  2011). 

 Bekatul bukan hanya limbah yang dihasilkan dari pengolahan padi namun 

bekatul juga merupakan bahan pokok untuk membuat ransum bagi pakan ternak. 

Pemilihan bekatul berdasarkan kualitasnya sangatlah diperlukan agar  mendapatkan 

pakan yang berkualitas baik supaya bisa meningkatkan kualitas ternak, karena 

pemberian pakan tidak hanya untuk menggemukan ternak tetapi juga untuk 

meningkatkan kualitas ternak sehingga ternak menyehatkan bila dikonsumsi, karena 

itu kualitas dari pakan sangat berpengaruh terhadap  kualitas hasil  ternak. Untuk 

menciptakan pakan yang memiliki nilai gizi tinggi dan berkualitas perlu kiranya 
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memilih bahan pakan yang berkualitas unggul pula maka dari itu pemilihan kualitas 

bekatul untuk dijadikan bahan pakan ternak perlu dilakukan supaya terciptanya pakan 

ternak  yang memiliki kualitas yang baik.   Peternakan merupakan industri yang 

sangat berhubungan erat dengan pertanian, karena peternakan merupakan komponen 

utama penghasil gizi hewani yang sangat di butuhkan oleh masyarakat guna 

melengkapi gizi nabati yang dihasilkan oleh pertanian. Peternakan tidak bisa berdiri 

sendiri tanpa disokong oleh sektor pertanian, karena pertanian merupakan sumber 

pakan utama bagi sektor peternakan. 

 Guna menciptakan produk ternak yang memiliki kualitas yang unggul dan 

juga menyehatkan bagi yang mengkonsumsinya maka pertanian seharunya tidak 

hanya mengembangkan pertanian konvensional saja namun pengembangan pertanian 

organik terpadu seharusnya perlu dikembangkan selain untuk memperbaiki atau 

menyuburkan tanah pertanian organik juga menghasilkan pangan maupun pakan yang 

lebih sehat, dan selain itu kebutuhan akan produk organik khususnya bekatul organik 

bisa terpenuhi agar bisa menciptakan peternakan organik yang kaya akan gizi dan 

juga lebih sehat, sehingga  permintaan dan penawaran akan bahan pakan bekatul 

organik bisa terpenuhi dan juga diharapkan dapat terus meningkat untuk mendukung 

berkembangnya peternakan organik yang ada di Jawa Timur khususnya Kabupaten 

Malang dan Kota Batu. Dengan terpenuhinya permintaan dan penawaran akan 

bekatul organik sehingga menciptakan keseimbangan pasar bekatul organik.  Maka 

dari itu penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui permintaan dan penawaran 

akan bahan pakan bekatul organik di lingkungan masyarakat di wilayah Jawa Timur 
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khususnya di Kabupaten Malang dan Kota Batu dari hulu sampai hilir yaitu dari 

produsen sampai konsumen. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Berapa elastisitas harga permintaan bekatul organik di Kabupaten Malang dan 

Kota Batu? 

2. Berapa elastisitas harga penawaran bahan pakan bekatul organik di Kabupaten 

Malang dan Kota Batu? 

3. Bagaimana fungsi permintaan dan penawaran bekatul organik yang ada di 

Kabupaten Malang dan Kota Batu Timur? 

4. Bagaimana sistem penentuan harga bekatul organik di Kabupaten Malang dan 

Kota Batu? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui elastisitas harga permintaan bahan pakan bekatul organik 

di Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui elastisitas harga penawaran bahan pakan bekatul organik di 

Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

3. Untuk mengetahui fungsi permintaan dan penawaran bahan bekatul organik di 

Kabupaten Malang dan Kota Batu Jawa Timur. 

4. Untuk mengetahui sistem harga bahan pakan bekatul organik di Kabupaten 

Malang dan Kota Batu.  
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1.4 Manfaat 

Dari penelitian permintaan dan penawaran bahan pakan bekatul organik ini 

diharapkan menjadi referensi bagi peternak agar lebih mengefisiensikan kebutuhan 

bahan pakan bekatul untuk ternaknya sehingga dana yang dikeluarkan untuk pakan 

tidak melambung tinggi. 

Bagi pembuat kebijakan diharapakan penelitian permintaan dan penawaran 

bahan  pakan bekatul organik ini bisa digunakan untuk sumber data agar dapat 

mengatur kebijakan dan pergerakan pasar bahan pakan bekatul organik. 

Penelitian permintaan dan penawaran ini bahan bekatul organik ini bisa 

dijadikan data oleh para praktisi keiluman untuk mengembangkan khasanah keilmuan 

dibidang pakan ternak. 


