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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.I  Bekatul  

Di Indonesia, proses penyosohan beras umumnya dilakukan hanya dalam satu 

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 merupakan produk samping dari pengolahan padi yang berpotensi 

untuk dijadikan bahan pakan ternak. Bekatul diperoleh dari proses penggilingan padi 

yang berasal dari lapisan terluar beras yaitu antara butir beras dan kulit padi berwarna 

cokelat (Yosi., dkk, 2014). 

Bekatul merupakan limbah dari hasil penggilingan padi, yang sudah lama 

digunakan sebagai pakan unggas. Jumlah penggunaan bekatul dalam pakan unggas 

terbatas. Kandungan nutrisi yang terdapat di bekatul yang berkualitas baik antara lain 

protein kasar 9 sampai dengan 12 persen, pati 15 sampai dengan 35 persen, lemak 8 

sampai dengan 12 persen dan serat kasar 8 sampai dengan 11 persen (Wulandari dan 

Handarsari, 2010). 

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

17,19 persen, lemak 2,52 sampai dengan 5,05 persen, karbohidrat 67,58 sampai 

dengan 72,74 persen, dan serat kasar 370,91 sampai dengan 387,3 kalori serta kaya 

akan vitamin B, terutama vitamin 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 
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protein yang cukup tinggi bekatul juga tergolong sebagai bahan makanan yang aman 

untuk dikonsumsi (Wulandari dan Handarsari, 2010). 

Selain itu bekatul juga mengandung sejumlah asam lemak jenuh maupun 

asam lemak tidak jenuh. Lebih dari 90% asam lemak utama yang terdapat dalam 

minyak bekatul adalah asam linoleat dan asam oleat serta asam palmitat Asam lemak 

tidak jenuh dalam minyak bekatul terdiri atas asam lemak tidak 

jenuh tunggal dan asam lemak tidak jenuh ganda. Asam oleat merupakan asam 

lemak tidak jenuh tunggal yang memiliki banyak manfaat (Gumilar., dkk, 2009). 

2.2 Pertanian Organik 

Pertanian organik adalah sistem pertanian atau usaha tani yang tidak 

mempergunakan bahan kimia atau produk-produk buatan pabrik seperti pupuk 

buatan, pestisida sintetis, antibiotik dan lain-lain. Prinsip pertanain organik selaras 

dengan lingkungan hidup, tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup dan selalu 

melakukan pelestarian musuh alami hama tanaman. Pertanian organik bertujuan 

untuk melestarikan lingkungan hidup dan menyediakan pangan yang sehat 

dikonsumsi masyarakat (Dermiyati, 2015). 

Pertanian organik akan banyak memberikan keuntungan ditinjau dari gatra 

peningkatan kesuburan tanah dan peningkatan produksi tanaman maupun ternak, 

serta dari gatra lingkungan dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, di 

samping itu, dari gatra ekonomi akan lebih menghemat devisa negara untuk 

mengimpor pupuk, bahan kimia pertanian, serta memberi banyak kesempatan 

lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani (Sutanto, 2002). 
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Bahan organik tidak mutlak dibutuhkan di dalam nutrisi tanaman, tetapi untuk 

nutrisi tanaman yang efisien, peranannya tidak boleh ditawar lagi. Sumbangan bahan 

organik terhadap pertumbuhan tanaman merupakan pengaruhnya terhadap sifat-sifat 

fisik, kimia, dan biologis dari tanah. mereka memiliki peranan kimia di dalam 

menyediakan N, P, dan S untuk tanaman, peranan biologis di dalam mempengaruhi 

aktivitas organisme mikroflora dan mikrofauna, serta peranan fisik di dalam 

mempengaruhi struktur tanah dan lainnya (Utami dan Handayani, 2003). 

  Menurut Badan Standardisasi 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 digunakan untuk mengurangi 

polusi dari udara, tanah dan air. Pekerja, pengolah 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, 
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tetapi juga pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan, produksi 

makanan sehat dan menghemat energi (Mayrowani, 2012). 

Aspek ekonomi dapat berkelanjutan bila produksi pertaniannya mampu 

mencukupi kebutuhan dan memberikan pendapatan yang cukup bagi petani. Tetapi, 

sering motivasi ekonomi menjadi yang menyetir arah pengembangan pertanian 

organik. Kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia 

sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian baik di 

tingkat produsen maupun konsumen (Mayrowani, 2012). 

Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi 

kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan 

produk organik. Pola hidup sehat yang akrab lingkungan telah menjadi trend baru 

pola hidup lama yang menggunakan bahan kimia non alami, seperti pupuk, pestisida 

kimia sintetis dan hormon tumbuh dalam produksi pertanian. Pola hidup sehat ini 

telah melembaga secara internasional yang mensyaratkan jaminan bahwa pertanian 

harus beratribut aman dikonsumsi (food safety attributes), kandungan nutrisi tinggi 

(nutritional attributes) dan ramah lingkungan (eco-labelling attributes). Panganyang 

sehat dan bergizi tinggi ini dapat diproduksi dengan metode pertanian organik 

(Mayrowani, 2012). 

2.3 Permintaan dan Penawaran 

Permintaan produk pertanian menyatakan hubungan antara jumlah produk  

pertanian yang ditawarkan dengan harga komoditi pertanian itu  sendiri, harga 

komoditi pertanian lainnya, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, 

jumlah penduduk dan destribusi pendapatan. Penawaran produk pertanian 
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menyatakan hubungan jumlah produk pertanian yang ditawarkan dengan berbagai 

variabel yang mempengaruhi penawaran, seperti harga produk pertanian, harga input, 

musim, teknologi, dan tujuan perushaan (Sudiyono, 2001). 

Permintaan pangan organik meningkat di seluruh dunia dan jika Indonesia 

bisa memenuhi kebutuhan ini dan bisa meningkatkan ekspor produk organik, akan 

meningkatkan daya saing usaha pertanian (agribisnis) di Indonesia dan dapat 

meningkatkan devisa dan pendapatan rumahtangga tani. Produk pertanian organik 

utama yang dihasilkan Indonesia adalah padi, sayuran, buah-buahan, kopi, coklat, 

jambu mente, herbal, minyak kelapa, rempah-rempah dan madu. Diantara komoditi-

komoditi tersebut, padi dan sayuran yang banyak diproduksi oleh petani skala kecil 

untuk pasar lokal. Tidak ada data statistik resmi mengenai produksi pertanian organik 

di Indonesia. Namun perkembangan ekonomi dan tingginya kesadaran akan 

kesehatan, merupakan pemicu berkembang cepatnya pertumbuhan permintaan produk 

organik. Sejalan dengan berkembangnya lahan pertanian organik di dunia, pelaku 

pertanian organik juga berkembang dengan pesat (Mayrowani, 2012). 

Permintaan akan suatu barang dan jasa yang tidak disertai dengan penawaran 

barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Permintaan baru dapat 

dipenuhi bila penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang diperlukan. 

Dengan kata lain penjual menawarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh pihak 

yang membutuhkan. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi permintaan konsumen 

seperti harga barang lain, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, promosi 

perusahaan, kondisi alam, jumlah penduduk, dan ramalan masa datang (Nuraini, 

2013). 
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Permintaan luar negeri terhadap pangan organik Indonesia meningkat, namun 

hanya bisa terpenuhi sebesar 5 persen dari permintaan pasar internasional. Besarnya 

pasar pangan organik dunia dan kebijakan integrasi ekonomi regional membuka 

peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produk-produk pangan organik ke pasar 

Internasional (Mayrowani, 2012). 

 Sedangkan penawaran produk pertanian adalah banyaknya komoditas 

pertanian yang ditawarkan oleh para produsen penjual. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi penawaran adalah harga barang pertanian, harga barang lain, harga 

input, musim, teknologi, dan tujuan perusahaan (Sudiyono, 2001). 

2.3.1 Elastisitas Permintaan  

Elastisitas permintaan menyatakan tingkat sensitifitas jumlah yang diminta 

akibat perubahan harga, pendapatan konsumen dan perubahan barang lainnya. Jika 

ditinjau secara mendalam ternyata terdapat hubungan antar elastisitas-elastisitas 

permintaan ini.  Elastisitas permintaan harga. Elastisitas harga barang itu sendiri (own 

price elastisity) adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi 

dengan persentase perubahan harga (Sudiyono, 2001). Elastisitas harga permintaan 

digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan jumlah brang yang diminta akibat 

adanya perubahan harga barang itu sendiri. Untuk menghitung elastisitas dapat 

digunakan dua cara yaitu dengan menggunakan elastisitas busur. Elastisitas titik, 

koefisien elastisitasnya dihitung dari satu titik tertentu (Nuraini,  2013). 

Permintaan atas produk sedemikian rupa akan dipengaruhi oleh kepedulian 

konsumen atas perubahan harga. Konsep elastisitas ingin menunjukkan bahwa betapa 

sensitifnya konsumen sensitif terhadap perubahan harga. Perubahan harga yang 

terjadi membuat elastisitas memiliki tiga sifat yaitu elastis, inelastis, dan uniter. 
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Permintaan yang elastis terjadi ketika perubahan dalam harga menyebabkan 

perubahan yang relatif besar pada suatu permintaan. Jika perubahan harga tidak 

terlalu mempengaruhi permintaan maka sifat elastisitas bersifat inelastis. Sedangkan 

prosentase perubahan harga sama dengan prosentase perubahan permintaan maka 

elastisitas permintaan bersifat uniter (Doriza, 2015). 

2.3.2 Elastisitas Penawaran 

Elastisitas penawaran menyatakan tingkat sensitifitas jumlah yang ditawarkan 

akibat perubahan harga produk pertanian itu sendiri dan perubahan harga produk 

pertanian lainnya. Elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran 

menunjukkan persentase perubahan jumkah barang yang ditawarkan dibagi dengan 

persentase perubahan harga produk pertanian itu sendiri. 

Pada umumnya secara normal kenaikan harga menyebabkan kenaikan jumlah 

yang ditawarkan atau koefisien elastisitas harga penawaran bernilai positif. Koefisien 

elastisitas harga penawaran yang posistif ini sering digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam kebijakan harga perangsang, yaitu pemerintah membeli produk 

pertanian pada produsen dengan harga yang lebih tinggi daripada harga 

keseimbangan dan menjual produk tersebut pada konsumen dengan harga yang lebih 

rendah. Tujuan menerapkan harga perangsang ini adalah untuk memenuhi permintaan 

domestik melalui peningkatan produksi dalam negeri, sehingga mengurangi 

ketergantungan terhadap impor produk pertanian. Pada kebijakan harga perangsang 

ini, maka konsumen dan produsen mengalami keuntungan. Artinya produsen menjual 

dengan harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan dan konsumen membeli 

harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan. Semakin besar koefisien 

elastisitas penawaran, maka semakin elastis penawaran tersebut (Sudiyono, 2001). 
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Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengukuran elastisitas tidak 

hanya berlaku untuk permintaan saja, untuk penawaran kita juga perlu 

mengetahuinya. Elastisitas penawaran mengukur besarnya prosentase perubahan 

jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang 

bersangkutan (Nuraini, 2013). Pendapat lain menyatakan bila elastisitas penawaran 

lebih kecil dari satu, maka penawaran dikatakan inelastis, artinya prosentase 

perubahan jumlah yang ditawarkan lebih kecil daripada prosentase perubahan harga 

(Sudiyono, 2001). 

2.3.3 Fungsi Permintaan Dan Penawaran 

Bentuk Umum Fungsi Permintaan mencerminkan hukum permintaan, bahwa 

apabila harga naik jumlah yang diminta akan berkurang dan apabila harga turun 

jumlah yang diminta akan bertambah. Fungsi permintaan pada dasarnya 

menunjukkan perkaitan secara matematis antara harga dan jumlah barang yang 

diminta. Dalam fungsi permintaan kita dapat menggambarkan perkaitan antara harga 

dengan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta, 

seperti pendapatan konsumen, harga barang lain, jumlah penduduk dsb. Bentuk 

fungsi permintaan yang sederhana dapat ditulis sebagai berikut :   

Qdx = f (Px) 

Qdx = Jumlah barang X yang diminta 

Px = Harga barang X 

Fungsi di atas dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya jumlah barang X yang 

diminta akan tergantung dari barang itu sendiri. Namun dalam praktiknya, hal-hal 

yang dianggap tetap atau citeris paribus justru yang mempunyai pengaruh yang 
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cukup besar terhadap barang yang diminta. Maka fungsi permintaan dapat dapat 

diperluas menjadi : 

Qdx = f (Px, Py, I, T, A, N, P, R) 

Qdx = Jumlah barang X yang diminta 

Px = Harga barang X 

Py = Harga barang lain (barang subtitusi, barang komplementer) 

I = Pendapatan masyarakat 

T = Selera masyarakat 

A = Promosi perusahaan 

N = Kondisi alam 

P = Jumlah penduduk 

R = Ramalan harga dimasa depan (Nuraini, 2013) 

Sedangkan bentuk umum fungsi penawaran, hal ini mencerminkan hukum 

penawaran. Bahwa apabila harga naik jumlah yang ditawarkan akan bertambah dan 

apabila harga turun jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Seperti halnya fungsi 

permintaan, fungsi penawaran dapat menunjukkan hubungan matematis antar 

independent variabel (variabel bebas) yaitu harga barang dengan dependent variabel 

(variabel terikat) yaitu jumlah barang yang ditawrakan. Fungsi penawaran tersebut 

dapat dituliskan sebgai berikut : 

Qsx = f (Px) 

Qsx = Jumlah barang X yang ditawarkan 

Px = Harga barang X 

Fungsi di atas dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya jumlah barang X yang 

ditawarkan akan tergantung dari barang itu sendiri. Karena dalam kenyataannya 
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jumlah barang yang ditawarkan tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri 

tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, maka fungsi penawaran sebagaimana 

ditulis di atas dapat dipeluas menjadi sebagai berikut : 

Qsx = f (Px, Py, Pf, M, , N, T) 

Qsx = Jumlah barang X yang ditawarkan 

Px = Harga barang X 

Py = Harga barang lain (barang subtitusi, barang komplementer) 

Pf = Harga factor produksi 

M = Teknologi 

N = Kondisi alam 

T = Pajak (Nuraini, 2013) 

2.3.4 Sistem Penentuan Harga 

Berdasarkan penentuan harga pokok produk yang benar dari suatu produk 

akan dapat mengurangi ketidak pastian dalam penentuan harga jual. Harga pokok 

produk biasanya terdiri dari dua jenis biaya yaiu biaya produksi dan biaya non 

produksi. Dalam penentuan harga pokok produk harus diperhatikan unsur-unsur biaya 

tersebut secara tepat sehingga dapat menggambarkan pengorbanan sumber ekonomi 

yang sesungguhnya (Andre, 2013). 

 Harga adalah sejumlah dan atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

kombinasi dari barang lain yang disertakan dengan pemberian jasa.[8] Penetapan 

harga ditentukan oleh biaya – biaya yaitu biaya tetap adalah biaya yang besarnya 

tidak dipengaruhi oleh volume produksi dan biaya variabel yaitu biaya yang besarnya 

tergatung terhadap volume produksi. Dari kedua biaya tersebut kemudian 
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dijumlahkan menjadi biaya total. Biaya total produksi merupakan harga yang 

mempengaruhi harga jual (Triogo dan Cristono, 2014). 

Perhitungan harga pokok dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh unsur 

biaya produksi, sedangkan harga pokok produksi per unit ditentukan dengan 

membagi seluruh total biaya produksi dengan volume produksi yang dihasilkan atau 

yang diharapkan akan dihasilkan (Sitty, 2013). 

Harga harus konsisten dengan kebijakan penetapan harga perusahaan. Pada 

saat yang sama, perusahaan tidak menolak untuk menentukan penalti penetapan harga 

di bawah keadaan tertentu. Banyak perusahaan membentuk departemen penetapan 

harga untuk mengembangkan kebijakan dan menentukan atau menyetujui keputusan. 

Tujuannya adalah memastikan bahwa wiraniaga menyatakan harga yang masuk akal 

bagi pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan (Kotler dan Keller, 2009). 

Perhitungan harga pokok dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya 

produksi, sedangkan harga pokok produksi per unit ditentukan dengan membagi 

seluruh total biaya produksi dengan volume produksi yang dihasilkan atau diharapkan 

akan dihasilkan. Cara 3 seperti ini yang harus digunakan apabila berhubungan dengan 

prinsip akuntansi, mempengaruhi baik jumlah harga pokok produk maupun cara 

penyajiannya dalam laporan rugi laba. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke 

dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan yaitu full costing dan variabel 

costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang 

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang 

terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

baik yang berperilaku variabel maupun tetap sedangkan variabel costing merupakan 

metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya 
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produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel 

(Lasena dan Sitty, 2013). 

Dalam persaingan yang tajam saat ini memacu perusahaan yang satu bersaing 

dengan perusahaan yang lain dalam menghasilkan produk yang sejenis maupun 

produk yang substansi, karena itu diperlukan informasi biaya maupun informasi 

harga pokok produksi untuk pengambilan keputusan. Dalam menetapkan harga jual 

yang tidak terlalu tinggi atau rendah, agar harga jual yang dihasilkan dapat bersaing 

dengan perusahaan sejenis serta memberikan laba yang sesuai dengan yang 

diharapkan dari produk yang dihasilkan maka perusahaan perlu menekanbiaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk produksi (Batubara, 2013).  

Secara garis besar dasar penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kategori utama, yaitu penetapan harga berbasis biaya (Cost Based Pricing), berbasis 

konsumen atau permintaan (Customer Based Pricing) dan berbasis persaingan 

(Competetion Based Pricing) (Chalimah, 2010 ). 

a. Cost Based Pricing 

Biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa 

tentu saja akan menjadi pertimbangan utama bagi pengusaha dalam menentukan 

harga jual produknya. Ada dua jenis biaya yang umumnya digunakan di perusahaan 

yaitu pertama, biaya tetap (fixed costs) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh 

volume produksi atau pendapatan dari penjualan. Karena biaya tetap secara 

keseluruhan tetap jumlahnya tanpa tergantung pada volume, maka biaya tetap per unit 

produk akan menurun apabila perusahaan memproduksi dan menjual lebih banyak 

produk tersebut dalam suatu periode tertentu. Kedua, biaya variabel (variable costs) 



20 
 

bervariasi secara keseluruhan terkait dengan taraf produksi, namun biaya per unit 

tetap sama tanpa tergantung pada jumlah produksi (Chalimah, 2010 ). 

b . Customer Based Pricing 

Dalam hal-hal tertentu penetapan harga seperti di atas kurang berhasil. Hal 

ini disebabkan karena mungkin cara penetapan harga demikian tidak sesuai selera dan 

keinginan konsumen. Konsumen tidak senang harga jual yang rendah meskipun biaya 

produksinya sebetulnya rendah. Sebaliknya dalam kondisi tertentu dimana konsumen 

masih perlu diperkenalkan dahulu dengan produk tersebut maka meskipun biayanya 

tinggi perlu diberlakukan harga jual yang rendah (Chalimah, 2010 ). 

c. Competition Based Pricing 

Dasar penetapan harga harga yang lain adalah atas dasar persaingan. Dalam 

hal ini kita menetapkan harga menurut kebutuhan perusahaan dalam hal 

persaingannya dengan perusahaan lain yang sejenis dan merupakan pesaing-

pesaingnya. Dalam situasi tertentu sering perusahaan harus menetapkan harga jualnya 

jauh dibawah biaya produkinya. Hal ini dilakukan karena pertimbangan untuk 

memenangkan persaingan. Metode ini menekankan atau melihat terhadap apa yang 

telah, sedang dan akan dilakukan oleh pesaing. Metode yang dapat digunakan antara 

lain: Pertama, Going Rate Picing. Harga jual ditentukan mengikuti harga yang terjadi 

dalam persaingan. Harga yang ditentukan oleh pesaing untuk produk yang sejenis 

harus selalu dimonitor. Dengan dasar faktor tersebut dan perilaku konsumen maka 

harga ini ditentukan lebih tinggi, lebih rendah atau sama dengan pesaingnya (Kotler 

dan Keller, 2009). 

Kedua, Sales bid Pricing. Penentuan harga ini juga memperhatikan harga 

yang ditetapkan oleh pesaing, akan tetapi gerak perusahaan dan pesaing masing-
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masing tidak saling memperhatikan. Dengan demikian masing-masing menebak dan 

hanya memperkirakan apa yang dilakukannya dengan mengajukan harga dalam 

penawaran tertutup. Umumnya dipergunakan pada penawaran suatu pekerjaan yang 

menggunakan sistem lelang atau tender (Kotler dan Keller, 2009). 

Kelebihan nilai yang didapatkan oleh pembeli adalah berupa kepuasan (utility) 

yang diperoleh dari pemilikan produk yang dibelinya di atas nilai uang yang 

dibayarkannya untuk itu. Jadi laba atau keuntungan dalam hal ini merupakan motivasi 

bagi perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Selain itu 

berdasarkan hukum Weber-Fechner, pembeli atau konsumen cenderung untuk selalu 

melakukan evaluasi terhadap perbedaan harga antara harga yang ditawarkan terhadap 

harga dasar yang diketahui (Isman, 2002). 

Kepuasan konsumen atau pelanggan terlihat adanya hubungan yang positif 

antara kepuasan dan pembelian ulang, dimana apabila konsumen memperoleh 

kepuasan akan barang dan jasa yang dikonsumsi maka akan cenderung melakukan 

konsumsi ulang. Karena masih terbatasnya produk pertanian organik, pada umumnya 

konsumen melaksanakan pembelian ulang dengan cara melakukan 

pemesanan.Analisis penelitian harga berbasis konsumen menggunakan persamaan 

adalah  P =  α + β1Q + β2 C+ β3 ό + β4 Ps + e 

Dimana : 

P = Harga 

Q = Jumlah Produksi 

C = Biaya Produksi 

ό = keuntungan yang diharapkan 

Ps = Pesanan (Chalimah, 2010 ). 
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2.4 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Koefisin determinasi (R2) persamaan harga padi adalah 0,9939 yang berarti 

99,39 persen variasi peubah harga padi dapat dijelaskan oleh variasi peubah-peubah 

penjelasnya. Sedangkan koefisien determinasi (R2) persamaan harga beras adalah 

0,9954 menunjukkan persen variasi peubah harga beras dapat dijelaskan oleh variasi 

peubah-peubah penjelasnya. Elastisitas harga padi terhadap harga dasar adalah 

inelastis (0,8436) yang berati jika harga dasar naik 10 persen maka akan menaikkan 

harga padi sebesar 8,436 (Irawan, 2011). 

Penelitian lain yang dilakukan Edison dan Denny (2014) menunjukkan bahwa 

elastisitas penawaran untuk padi lahan kering dengan mempertimbangkan harganya 

sendiri (diestimasi sebagai I) diperkirakan mendekati satu (0,910). Implikasinya, 

petani sampel respon terhadap perubahan harga padi. Untuk maksud perencanaan, 1% 

harga padi berubah, ceteris paribus, akan membawa perubahan yang serupa (0,910%) 

penawaran padi dari Kabupaten Batanghari. Estimasi menerangkan bahwa 10% upah 

riel meningkat, akan menyebabkan sekitar 4,65% penawaran padi menurun, terdiri 

dari 1,17% penurunan karena pemeliharaan tanaman, dan 3,48% penurunan karena 

pengurangan tenaga kerja yang digunakan untuk pemanenan. Jika upah naik, 

digunakan untuk pemanenan. Jika upah naik, penyesuaian dalam tenaga kerja yang 

digunakan untuk pemeliharaan mungkin bagian dari meningkatnya penggunaan 

pemupukan.  

Estimasi elastisitas harga permintaan untuk pupuk adalah 0,472, ini berarti 10 

% harga pupuk naik,, menyebabkan 4,72 % penggunaan pupuk turun dalam jangka 

pendek. Jadi dengan fungsi keuntungan yang ada, akan menurunkan keuntungan 
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dengan proporsi yang sama. Elastisitas output dengan mempertimbangkan input lahan 

melebihi sementara dengan modal. Jadi didalam ukuran usahatani akan berdampak 

pada keuntungan bila dibandingkan dengan peningkatan intensitas modal usahatani. 

Estimasi langsung (1,145) dan tidak langsung (0,847) yang menurunkan elstisitas 

produksi menerangkan bahwa decreasing return to scale tergambarkan.  

Elastisitas produksi yang diestimasi untuk lahan (0,428). Elastisitas produksi 

sedikit rendah untuk pestisida dibandingkan untuk Prosiding Seminar Nasional Lahan 

Suboptimal 2014, Palembang 26-27 September 2014 ISBN : 979-587-529-9 43-5 

pupuk. Hal ini bukanlah aneh karena petani sekarang menanam varietas unggul lokal 

yang respon terhadap pupuk, juga tahan terhadap beberapa pestisida. 

Analisis lain yang dilakukan oleh Muslich. Dkk (2008)   menunjukan 

elastisitas permintaan dan penawaran padi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 1 Hasil Analisis Elastisitas Transmisi Harga Beras di Desa Kayen, 

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati Tahun 2005  

Variabel Koefisien Regresi t hitung 

Konstanta 1,291 0,864 

Harga konsumen 0,815 0,964** 

R  = 0,519            F tabel (α = 0,01)  = 7,182 

R2 = 0,269            F tabel (α = 0,05)  = 4,083 

Adjusted R Square 

F hitung 

= 0,254            F tabel (α = 0,01)  

= 18,042 **     F tabel (α = 0,05)  

= 2,680 

= 2,009 

Keterangan: ** = nyata pada tingkat kepercayaan 99 % 
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Analisis elastisitas transmisi harga seperti pada Tabel di atas memberikan 

hasil yaitu nilai dari koefisien elastisitas transmisi harga sebesar 0,815 artinya setiap 

perubahan harga di tingkat konsumen sebesar 1 % akan diikuti perubahan harga di 

tingkat petani sebesar 0,815 %. Dengan nilai thitung = 0,964< ttabel = 2,680 pada 

tingkat kepercayaan 99 %, maka hasil analisis membuktikan bahwa pemasaran beras 

di Desa Kayen sudah efisien. Yang juga berarti harga beras dan gabah sudah 

ditransmisikan cukup elastis dari lembaga pemasaran/pedagang kepada petani. 


