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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

 Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan (QS.Al Insyirah : 6) 

 “Tidak ada rahasia untuk berhasil. Berhasil itu mampu berlangsung karena 

adanya persiapan, kerja keras serta akan studi dari kegagalan. Berhenti 

bercita-cita merupakan tragedy terbesar di dalam hidup manusia (Nayla)”  

  “percayalah pada keajaiban tapi jangan tergantung padanya” (H. Jackson 

Brown, Jr) 

 “Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tapi hebat dalam 

tindakan” (Confusius) 
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ABSTRAK 

Agus Ariwibowo. 2013.  Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Dr. Etty Soesilowati, M.Si. dan Pembimbing II. Prasetyo Prasetyo 

ari bowo, S.E, M.Si. 

 

Kata Kunci:  Padi dan Beras, Rantai Distribusi, Marjin Pemasaran 

Komoditas padi merupakan sub sektor pertanian yang dominan di Kecamatan 

Pati. Suatu kegiatan yang berhubungan dengan pertanian terhadap pihak-pihak yang 

berperan di dalamnya baik proses produksi dan distribusinya. Dalam upaya 

mempersempit disparitas harga padi di tingkat petani dan konsumen di Kecamatan 

Pati, maka diperlukan studi mengenai sistem pemasaran komoditas padi sawah. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini : (1) Bagaimana pola distribusi 

komoditas padi dan beras mulai dari petani sampai konsumen akhir di Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati. (2) Seberapa besar margin keuntungan yang diterima masing-

masing pelaku pemasaran dalam rantai distribusi komoditas padi dan beras di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati. 

Lokasi penelitian ditentukan pada tiga Desa yang ada di Kecamatan Pati 

merupakan sentra produksi padi. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 

2012-Januari 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 petani padi sawah, 15 

pedagang tengkulak, 10 penggilingan padi, 5 pedagang pengepul, 10 pedagang 

pengecer melalui teknik snowball sampling. Data dianalisis secara deskriptif 

terhadap pola distribusi dan margin pemasaran padi sawah. Hasil penelitian yaitu di 

Kecamatan Pati terdapat tiga pola distribusi, yaitu Pertama; petani ke pedagang 

tengkulak ke penggilingan padi ke pedagang pengepul ke pedagang pengecer ke 

konsumen; kedua, petani ke pedagang tengkulak ke penggilingan padi ke pedagang 

pengecer ke konsumen; ketiga, petani ke penggilingan padi ke pedagang pengepul ke 

pedagang pengecer ke konsumen. Margin pemasaran tertinggi pada varietas padi 

dominan tertinggi terjadi pada penggilingan padi sebesar 44,4 persen, kemudian 

pedagang tengkulak 7,5 persen, pedagang pengepul 3.6 persen, dan pedagang 

pengecer 3,4 persen dari keseluruhan nilai marjin pemasaran padi sawah. 

Saran dalam penelitian ini yaitu; (1)  Harga yang diterima petani dalam 

menjual hasil panen dengan sistem tebasan relatif rendah tidak sesuai dengan risiko 

usaha tani padi mengindikasikan lemahnya posisi tawar petani. (2) Ketidakterlibatan 

petani secara langsung ke dalam pasar membuat petani tidak dapat menangkap 

insentif dari nilai tambah perdagangan padi dan beras. Dalam jangka pendek 

hendaknya pemerintah mendorong petani untuk menjual padi atau gabah dalam 

bentuk beras. (3) Berdasarkan analisis margin pemasaran dapat diketahui bahwa nilai 

tambah pemasaran komoditas padi yang melalui pedagang tengkulak, penggilingan 

padi, pedagang pengepul dan pengecer adalah sekitar Rp. 4.503,- per Kg. 

Keuntungan yang seharusnya diperoleh petani jika menjual padi dan sudah menjadi 

beras langsung ke konsumen. (4)  Perlu adanya program dari lembaga institusi publik 

untuk membantu para petani dalam hal permodalan. 

 

 



vii 
 

ABSTRACT 

The analysis of Commodity Distribution Chains and rice in Rice Starch 

Starch County District.Thesis. Department Of Economic Development. The Faculty 

Of Economics. State University Of Semarang. 

Keywords: Paddy aand Rice,The chain of distribution farmers, marketing margins. 

Commodities of rice is the dominant agricultural sector in starch. An 

agriculture-related activities of the parties involved in it both the production process 

and its distribution. In an effort to narrow the disparity in the level of prices of rice 

farmers and consumers in the starch, then required a study of the rice commodity 

marketing systems. The issues examined in this study: (1) How the distribution 

pattern of rice and rice commodities ranging from farmers to the end consumer in 

PatiPati. (2) how big the profit margins it receives each of the actors in the 

distribution chain marketing commodities of rice and rice Starch in Pati. 

The sample in this study is 60 rice farmers, 15 traders milling rice wholesaler, 

10, 5, 10 sellerspengepul retailers through the technique of sampling a snowball. The 

Data analyzed are descriptive of the pattern and distribution of the marketing 

margins of rice paddy fields. Results of the study are in district there are three 

distribution pattern of Starch, which is the first distribution patterns, from farmers to 

rice broker dealers to the merchant pengepul mill to retailers to consumers; Second, 

from the farmer to the middleman to rice milling traders to retailers to consumers; 

third, from the farmer to the milling of rice to traders pengepul to retailers to 

consumers. The highest marketing Margin on highest dominant rice varieties occur 

in rice milling of 44,4%, then a merchant middleman trader pengepul 7.5 percent, 3.6 

percent and 3.4 percent of retailers overall marketing margin value of rice paddy 

fields. 

The suggestions in this study i.e.; (1) the price received by farmers in selling 

yields with relatively low tebasan system does not comply with the rice farm 

business risk indicates the weak bargaining position of farmers. (2) Ketidakterlibatan 

farmers directly into the market to make the farmers unable to capture value-added 

incentive of rice and rice trade. In the short term the Government should encourage 

farmers to sell their grain or grain in the form of rice. (3) based on the analysis of the 

marketing margin may be aware that the value added of commodity marketing rice 

through a wholesaler, trader, merchant pengepul rice mill and retailers is around Rp. 

4.503 per Kg Advantage which should be obtained. farmers if it sells rice and have 

become rice directly to consumers. (4) the need for dissemination of public 

institutions to help the farmers in terms of capital. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

 Indonesia terdiri dari beberapa sektor pertanian yaitu subsektor pertanian 

rakyat (subsektor tanaman pangan), subsektor perkebunan, subsektor peternakan, 

subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Tanaman padi termasuk dalam 

subsektor tanaman pangan dalam sektor pertanian. Padi sangat bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Di Indonesia beras merupakan makanan pokok dan juga 

makanan yang mengandung karbohidrat (Mubyarto, 1989:16). 

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian memegang peranan 

penting pada perekonomian nasional. Untuk mengimbangi semakin pesatnya laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia, maka usaha pertanian yang maju perlu 

digalakkan kawasan pertanian Indonesia. Dalam upaya membangun pertanian 

Indonesia agar kualitas dan kuantitas produk pertanian dapat ditingkatkan maka 

perlu peran pemerintah dalam hal kebijakan pertanian guna pencapaian 

pemerataan swasembada pangan. Pembangunan sektor pertanian merupakan 

sektor yang diutamakan terkait dengan kesejahteraan petani. 

Intensifikasi pertanian yaitu pengolahan lahan pertanian yang ada dengan 

sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan 

berbagai sarana. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil 

pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka 

hutan dan semak belukar, daerah sekita rawa-rawa, dan daerah pertanian yang 
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belum dimanfatkan. Usaha-usaha meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan 

antara lain dengan cara membangun gudang-gudang, pabrik penggilingan padi 

dan menetapkan harga dasar gabah, memberikan berbagai subsidi dan insentif 

modal kepada para petani agar petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya, 

menyempurnakan sistem kelembagaan usahatani melalui pembentukan 

kelompoktani dan Koperasi Unit Desa (KUD) di seluruh pelosok daerah yang 

bertujuan untuk memberikan motivasi produksi dan mengatasi hambatan-

hambatan yang dihadapi para petani. 

Mencukupi kebutuhan produksi padi dalam negeri dan peningkatan 

kesejahteraan serta pendapatan petani merupakan tujuan yang hendak dicapai 

Pemerintah. Oleh sebab itu, untuk mengurangi ketergantungan akan impor sangat 

diperlukan upaya untuk mempercepat peningkatan produksi padi sekaligus 

meningkatkan pendapatan petani. Peningkatan hasil produksi padi dapat 

dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Namun 

mengingat sulitnya mencari lahan pertanian dan semakin sempitnya lahan 

pertanian padi dan laju pertumbuhan penduduk yang besar maka usaha 

peningkatan produktivitas padi harus ditingkatkan, karena berdampak pada 

produksi dan pendapatan petani. 

Pada saat gabah melimpah terutama pada musim panen raya berlangsung, 

sering kali timbul permasalahan di bidang pemasaran. Guna mengatur stabilitas 

harga gabah di pasaran, pemerintah telah menetapkan kebijakan harga dasar gabah 

sebagai jaminan harga kepada petani agar tetap bergairah dalam mengusahakan 

tanaman padi dan terpacu untuk meningkatkan produksi. Harga dasar (floor price) 
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yaitu diperlukan untuk menjaga agar harga pasar pada saat panen tidak turun, 

supaya produsen bisa menerima hasilnya sesuai dengan harga yang ditetapkan 

tersebut. Banyaknya barang yang ditawarkan, sementara pembeli dan permintaan 

tetap maka harga akan tertekan. Buruknya penetapan harga ini bisa dijadikan bola 

bagi tengkulak atau pemodal yang nakal untuk memperoleh keuntungan yang 

besar. Harga atap (celling price) yaitu tetap diperlukan khususnya pada musim-

musim paceklik, saat persediaan produksi terbatas, Sehingga dengan demikian 

kebijaksanaan harga dikatakan sangat efektif apabila harga pasar berada di antara 

harga dasar dan harga atap (Daniel, 2004).  

Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) berupa 

penetapan harga pembelian Pemerintah (HPP). Inpes No.3 Tahun 2012 memuat 

ketentuan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen 

(GKP) sebesar Rp. 3.300,- per kilogram di tingkat petani (semula Rp. 2.640,- ), 

Gabah kering giling (GKG) di penggilingan padi Rp. 3.300,- perkilogram menjadi 

Rp. 4.150,- per kilogram, sedangkan untuk beras naik dari Rp. 5.060,- per 

kilogram menjadi Rp. 6.600,- per kilogram di gudang Perum bulog (Bulog,2012). 

Tingkat produksi padi nasional yang cukup tinggi, penetapan kenaikan 

harga pembelian pemerintah (HPP) tersebut tentu sangat ditunggu petani karena 

membayangkan kesejahteraan mereka akan ikut naik. Namun jika melihat 

pengalaman tahun 2009 produksi nasional memecahkan rekor selama beberapa 

dekade sebesar 63,84 juta ton gabah kering giling (GKG), tetapi angka nilai tukar 

petani (NTP) adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani 

dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase, nilai 
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tukar petani terhadap tanaman pangan agustus 2009 hanya sebesar 95,04 artinya, 

petani tidak memperoleh profit dari usaha tani karena seluruh pendapatan habis 

menjadi modal usaha tani. Hal ini di sebabkan akibat harga agro input seperti 

pupuk, benih, pestisida, dan sewa alat mesin pertanian mengalami peningkatan 

sehingga mengakibatkan kenaikan indeks biaya yang dibayar oleh petani dan 

menurunkan indeks biaya yang diterima dari usaha tani padi. Kenyataan ini 

mengindikasikan bahwa pembangunan pertanian dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan petani belum sepenuhnya berhasil. Peningkatan produktivitas yang 

diupayakan petani melalui penerapan teknologi tidak diimbangi dengan nilai yang 

memadai, karena harga yang diterima petani relatif rendah (Subandriyo, 2010). 

Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan 

ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pemerintah 

mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan terutama beras, 

melalui berbagai langkah kebijakan. Di samping itu, dalam rangka mengurangi 

beban penderitaan petani, kebijakan perberasan di Indonesia hendaknya harus 

melingkupi bukan hanya pada persoalan-persoalan produksi beras.  

Menurut Rasahan (2000) dalam Sutrisno (2010) mengemukakan bahwa 

permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian sub sektor tanaman 

pangan terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi beras 

meliputi: (1) lahan-lahan pertanian umumnya semakin berkurang tanpa diimbangi 

dengan pengembangan bahan yang seimbang terutama di sekitar kota-kota besar 

baik di Jawa maupun diluar Jawa, (2) Penguasaan lahan sempit rata-rata kurang 

dari 0,5 Ha sehingga tidak ekonomis dalam usaha tani, (3) Saat panen raya harga 
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komoditas jatuh antara lain sebagai akibat instrumen harga dasar tidak berjalan 

dengan baik, (4) Kebijakan makro ekonomi kurang mendukung dan kurang 

berpihak pada petani dalam menciptakan pembangunan tanaman pangan yang 

berkelanjutan, (5) Aplikasi teknologi ditingkat usahatani banyak yang tidak sesuai 

dengan anjuran yang disebabkan oleh tingginya harga sarana produksi dan 

rendahnya kemampuan permodalan petani, (6) Kondisi iklim kurang mendukung 

menyebabkan penurunan produksi, dan (7) peranan penyuluh pertanian. 

Pengamatan yang dilakukan Arifin (2007) menunjukkan  harga gabah dan 

beras yang semakin melebar sejak kejatuhan Presiden Soeharto menjadi persoalan 

tersendiri bagi ekonomi perberasan. Badan Pusat Statistik menginformasikan 

bahwa pada tanggal 1 Februari 2006, harga rata–rata gabah kering panen (GKP) di 

tingkat petani bulan Januari 2006 tercatat Rp. 1.990,- per kg, sementara harga 

rata-rata beras kualitas medium seluruh Indonesia Rp. 3.615,- per kg, dengan 

variasi yang cukup tajam antara Rp. 3.500,- per kg dan Rp. 4.200,- per kg atau 

bahkan lebih tinggi lagi di daerah pedalaman dan yang terisolasi. Sedangkan 

tanggal 1 Januari 2010 harga rata – rata gabah kering panen (GKP) di tingkat 

petanin tercatat Rp. 2.640,- per kg, sementara harga rata-rata beras kualitas 

medium seluruh Indonesia Rp. 3.725,- per kg. 

Menurut Syahza (2003) disparitas antara harga gabah dan beras yang tinggi 

merupakan akibat dari panjangnya rantai distribusi komoditas pertanian. Keadaan 

ini akan menyebabkan besarnya biaya distribusi marjin pemasaran yang tinggi, 

sehingga ada bagian yang harus dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. 

Kendati pada umumnya petani tidak terlibat dalam rantai pemasaran produk, 
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sehingga nilai tambah pengolahan dan perdagangan produk pertanian hanya 

dinikmati oleh pedagang. Hal ini cenderung memperkecil bagian yang diterima 

petani dan memperbesar biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. 

Menurut Rachman (1997) dalam Agustian dan Setiadjie (2008) antardaerah 

dan komoditas, kelembagaan yang terlibat dalam distribusi produk pertanian 

seringkali terdapat perbedaan. Secara umum mereka yang terlibat dalam 

pemasaran adalah pedagang pengumpul, para penyalur, pedagang besar yang 

beroperasi di pusat-pusat pasar, dan akhirnya pengecer di daerah konsumsi itu 

sendiri yang berhadapan langsung dengan konsumen. Berbeda dengan produk 

pertanian gabah dan beras, menurut Arifin dan Natawidjaja (2000) dalam 

Tambunan (2008) bahwa di banyak wilayah ada dua jalur pemasaran dalam tata 

niaga beras, yaitu swasta dan pemerintah (Bulog). Jalur swasta lebih panjang 

daripada jalur pemerintah dengan banyak pemain yang diawali dengan 

pengumpul-pengumpul di desa, perusahaan–perusahaan penggilingan padi, grosir 

dan berakhir oleh pedagang-pedagang eceran. Sistem distribusi komoditas padi 

ternyata bervariasi dalam tingkat kompleksitasnya antarwilayah atau 

antarkelompok wilayah. 

Kabupaten Pati masih mempunyai wilayah pengembangan pertanian. 

Sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan peningkatan produksi 

pertanian. Pemanfaatan potensi ini dapat dilaksanakan dengan optimal melalui 

keterlibatan masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan pemerintah guna 

meningkatkan produktivitas pertanian juga didukung oleh Panca Usaha Tani yaitu 

: (1) Penggunaan bibit unggul, (2) Pemupukan, (3) Pemberantasan hama dan 
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penyakit, (4) Pengairan, (5) Perbaikan sarana dan prasarana bercocok tanam.Luas 

lahan sawah 150.368 Ha yang terdiridari 58.749 Ha (39,08%) dan lahan bukan 

sawah 91.619 Ha (60,92%).  

Lahan bukan sawah dimanfaatkan untuk perkebunan dan perikanan. 

Berdasarkan data BPS tahun 2010, penduduk yang bekerja di sektor pertanian 

berjumlah sekitar 1.431.480,15 jiwa atau 50,24% dari total penduduk usia 

produktif, sedangkan sisanya sebanyak 52,37% tersebar di berbagai sektor di luar 

pertanian. Tiga Kecamatan di Kabupaten Pati yang paling banyak menanam padi 

sawah di antaranya Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Pati, 

karena dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, selain 3 Kecamatan di atas 

18 Kecamatan lagi lebih banyak menanam jagung dan ketela. Dari Tiga 

Kecamatan diatas Kecamatan Pati yang pendapatannya menurun dibandingkan 

dua Kecamatan. Data dapat di lihat dari tabel 1.1 yang menjelaskan pendapatan 

petani menurun karena pola distribusi padi belum terarah dengan baik. 

Tabel 1.1 

Data luas Panen Padi, Produksi  dan Pendapatan Petani Padi Sawah Tahun 2010 

No Kecamatan Luas panen 

padi sawah 

(Ha) 

Produksi 

(Ton/GKG) 

Pendapatan (Rp) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 Sukolilo 11.970 13.676 70.096 98.639 21.600.000 25.200.000 

2 Kayen   7.191   8.268 42.017 42.017 20.800.000 22.300.000 

3 Pati   4.628   3.895 25.736 22.158 10.720.000   8.940.000 

Sumber: Badan Penyuluh Pertanian 2010 

Berdasarkan Tabel 1.1 Luas lahan sawah Kecamatan Pati tahun 2009 

berkisar 4.628 Ha, sedangkan tahun 2010 menurun 3.895 Ha karena digunakan 

sebagai lahan pemukiman dan pekarangan. Luas lahan daerah di Kecamatan 
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Kayen tahun 2010 berkisar 8.268 Ha dan Kecamatan Sukolilo tahun 2010 berkisar 

13.676 Ha. Hasil produksi 3 kecamatan tahun 2009-2010 berkisar 22.158 Ton 

sampai 98.639 Ton. Pendapatan Petani di Kecamatan Pati sebesar Rp. 8.940.000,-

lebih rendah di bandingkan 2 kecamatan. Hasil Pertanian Padi sawah diatas 

menjelaskan luas lahan panen padi sawah menurun dari tahun 2009-2010 di 

Kecamatan Pati, produksi padi meningkat dari tahun 2009-2010 yaitu Kecamatan 

Sukolilo dan Kecamatan Kayen, Sedangkan Kecamatan Pati mengalami 

penurunan dari tahun 2009-2010. Pendapatan petani padi sawah Kecamatan Pati 

mengalami penurunan dibandingkan Kecamatan yang lain. 

Tiga Kecamatan yang ada di atas yaitu Kecamatan Sukolilo, Kecamatan 

Kayen dan Kecamatan Pati. Dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati 18 

Kecamatan menanami jagung dan ketela. Salah satu Kecamatan diatas yaitu 

Kecamatan Pati mengalami penurunan pendapatan petani dari tahun 2009-2010. 

Sedangkan Kecamatan Kayen pendapatan petani padi sawah mengalami kenaikan 

dari tahun 2009-2010. Kecamatan Sukolilo luas panen padi sawah (13.676 Ha), 

produksi (98.639 Ton) dan pendapatan petani (Rp. 25.200.000,-) tahun 2010 

paling tinggi pendapatan petani di antara 2 kecamatan dan Kecamatan Pati luas 

panen padi sawah (3.895 Ha), produksi (22.158 Ton) dan pendapatan petani (Rp. 

8.940.000,-) tahun 2010. Kecamatan Pati luas lahan padi sawah mengalami alih 

fungsi yaitu pemukiman dan pekarangan. GKG adalah gabah yang mengandung 

kadar air maksimum 14% dan kadar hampa atau kotoran maksimum 3% 

penggilingan menggunakan alat tradisional yang namanya dos, sedangkan GKP 
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adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum 25% dan kadar 

hampa/kotoran maksimum 10%. 

Tabel 1.2 

Jenis Padi Dan Tingkat Harga Gabah Kering Giling Di Tingkat Petani  

Tahun 2009-2011 (kg)/Rp 

NO Desa 
Jenis 

Padi 

Harga  Gabah 

Kering giling 

2009 2010 2011 

1 Panjunan IR-64 2400 2600 3000 

2 Gajahmati Ciherang 2450 2650 3100 

3 Mustokoharjo ciherang 2400 2650 3100 

4 Semampir ciherang 2400 2650 3000 

5 Blaru IR-64 2450 2600 3100 

6 Plangitan Ciherang 2450 2650 3100 

7 Puri Ciherang 2400 2600 3000 

8 Winong IR-64 2450 2650 3000 

9 Sidoharjo Ciherang 2400 2650 3100 

10 Kalidoro IR-64 2450 2600 3000 

11 Sarirejo IR-64 2400 2450 2600 

12 Geritan Ciherang 2450 2600 3000 

13 Dengkek Ciherang 2450 2600 3100 

14 Sugiharjo IR-64 2400 2600 3000 

15 Widorokandang IR-64 2450 2650 3100 

16 Payang IR-64 2400 2600 3000 

17 Kutoharjo Ciherang 2400 2650 3100 

18 Sidokerto Ciherang 2450 2600 3000 

19 Mulyoharjo Ciherang 2400 2650 3100 

20 Tambaharjo IR-64 2450 2600 3000 

21 Tambahsari IR-64 2400 2600 3100 

22 Ngepungrojo IR-64 2400 2450 2850 

23 Purworejo Ciherang 2450 2600 3000 

24 Sinoman Ciherang 2400 2450 2650 

Sumber: Badan Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pati 2011 

Kecamatan Pati merupakan salah satu daerah yang terdapat pola distribusi 

padi sawah yang mempengaruhi pendapatan petani. Berdasarkan Tabel 1.2 Tahun 

2009-2011 Desa Sarirejo, Desa Ngepungrojo dan Desa Sinoman harga gabah 

kering giling lebih rendah dibandingkan Desa yang lain. Desa Sarirejo jenis padi 

IR-64 dengan harga jual Rp. 2.400,- per kg sampai Rp. 2.600,- per kg di tingkat 

petani. Desa Ngepungrojo jenis padi IR-64 dengan harga jual Rp. 2.400,- per kg 
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sampai Rp. 2.850,- per kg di tingkat petani. Desa Sinoman jenis padi Ciherang 

dengan harga jual Rp. 2.400,- per kg sampai Rp. 2.650,- per kg. Keadaan tesebut 

disebabkan karena pada 2009-2011 terjadi musim penghujan, sehingga proses 

pengeringan gabah kering giling menjadi terhambat yang akan memicu terjadinya 

kelangkaan stok gabah kering giling (GKG), sehingga mengakibatkan harga beras 

naik. Desa yang lain mengalami kenaikan Rp. 100,- per kg – Rp. 300,- per kg, 

sedangkan 3 Desa yaitu Desa Sarirejo, Desa Ngepungrojo dan Desa Sinoman 

lebih rendah tingkat harga gabah kering giling di tingkat petani yaitu Rp. 50,- per 

kg – Rp. 200,- per kg. Dari data di atas dapat diartikan, bahwa kenaikan harga 

beras di pasar konsumen tidak akan mempengaruhi harga gabah di tingkat petani. 

Jenis padi Ciherang dengan IR64 yang lebih disukai konsumen yaitu jenis 

Ciherang, karena kualitasnya lebih baik. 

Produksi padi sawah yang dihasilkan dari 24 Desa yang ada di Kecamatan 

Pati tidak sama, antara desa satu dengan desa yang lain. Harga yang terendah 

diantara desa yang ada di Kecamatan Pati yaitu Desa Sinoman, Desa 

Ngepungrojo, dan Desa Sarirejo mengalami alih fungsi lahan yaitu pemukiman 

dan pekarangan. Kecamatan Pati 21 Desa masih banyak lahan yang belum jadi 

pemukiman dan pekarangan, Harga Gabah Kering giling Rp. 2.400,-/Kg – Rp. 

3.000,-/Kg. Sehingga terjadi selisih harga jenis padi yaitu ciherang dan IR64 dari 

harga yang di peroleh petani padi sawah.  

Kegiatan untuk menanam padi yang dilakukan oleh petani pada umumnya 

tidak dikelola dengan sistem manajemen yang baik. Hasil usaha dan keperluan 

rumah tangga untuk keperluan sehari-hari serngkali disatukan, sehingga 
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pendapatan bersih dari kegiatan usaha menanam sampai memanen padi di ketahui 

dengan jelas. Hal ini membuat petani tidak mengetahui dengan jelas pendapatan 

usaha yang mereka hasilkan dari kegiatan menanam sampai memanen padi sawah. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan pendapatan usaha yang lebih baik 

guna mengetahui tingkat pendapatan dan efisiensi dari usaha menanam sampai 

memanen padi sawah yang dilakukan oleh petani Kecamatan Pati. 

   Tabel 1.3 

Pendapatan Petani Padi Sawah Di Tiap Desa Kecamatan Pati  

Tahun 2009-2010 (/Rp) / tahun 

N0 Desa Tahun 

  

2009 2010 

1 Panjunan 14.420.000 16.240.000 

2 Gajahmati 18.360.000 20.720.000 

3 Mustokoharjo 19.360.000 20.830.000 

4 Semampir 14.840.000 16.280.000 

5 Blaru 18.260.000 21.620.000 

6 Plangitan 19.460.000 21.520.000 

7 Puri 20.360.000 22.350.000 

8 Winong 18.260.000 21.520.000 

9 Sidoharjo 14.840.000 16.380.000 

10 Kalidoro 18.350.000 21.320.000 

11 Sarirejo 12.360.000 14.620.000 

12 Geritan 18.520.000 21.360.000 

13 Dengkek 15.520.000 17.240.000 

14 Sugiharjo 16.620.000 18.340.000 

15 Widorokandang 14.840.000 16.280.000 

16 Payang 14.960.000 18.420.000 

17 Kutoharjo 18.360.000 20.620.000 

18 Sidokerto 17.260.000 21.420.000 

19 Mulyoharjo 17.320.000 20.350.000 

20 Tambaharjo 18.420.000 21.350.000 

21 Tambahsari 19.250.000 21.520.000 

22 Ngepungrejo 12.350.000 14.530.000 

23 Purworejo 15.450.000 18.470.000 

24 Sinoman 10.720.000   8.940.000 

Sumber: Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Pati 2010 
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Berdasarkan Tabel 1.3 Pendapatan petani padi sawah di Kecamatan Pati 3 

Desa yaitu Desa Sarirejo, Desa Ngepungrejo dan Desa Sinoman paling rendah di 

antara Desa yang lain. Pendapatan Desa lain rata-rata sebesar Rp. 17.250.000,- 

tahun 2009, sedangkan pendapatan petani desa lain rata-rata berjumlah Rp. 

18.860.000,- tahun 2010, sedangkan Desa paling rendah pendapatannya yaitu 

sebesar Rp. 8.940.000,- Desa Sinoman tahun 2010. Pendapatan 3 Desa di 

Kecamatan Pati yaitu Desa Sarirejo, Desa Ngepungrejo dan Desa Sinoman rata-

rata pendapatan petani padi sawah Rp. 12.250.000,- tahun 2009, sedangkan rata-

rata pendapatan berkisar Rp. 14.350.000,- tahun 2010. 

Pendapatan petani dihasilkan dari hasil panen setiap 1 tahun sekali, dengan 

pendapatan 3 Desa yang terendah dibandingkan dengan 21 Desa yang lain. 

Pendapatan 21 Desa tahun 2009 berkisar Rp. 2.060.000,- dan tahun 2010 berkisar 

Rp. 1.630.000,- . Pada dasarnya 3 Desa yang terendah mengalami penurunan 

pendapatan di akibatkan adanya produksi yang berkurang, karena 3 Desa 

mengalami penyempitan lahan yang digunakan untuk pemukiman dan 

pekarangan. Adanya penyempitan di karenakan lahan sawah yang ada di pusat 

Kecamatan Pati mengalami alih fungsi lahan. Dengan produksi yang dihasilkan 

tidak akan menambah pendapatan petani, karena lahannya sudah di alih 

fungsikan, oleh karena itu petani mengalami penurunan harga dan pemasaran 

hasil panen padi di pengaruhi oleh tengkulak.  

Hasil studi awal yang dilakukan di Kecamatan Pati yang merupakan sentra 

produksi padi, dalam memasarkan hasil panen umumnya petani menggunakan 

pedagang tengkulak. Dalam melaksanakan pembelian pedagang tengkulak 
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menggunakan sistem tebasan yang mana penetapan harga ditentukan dengan 

tawar menawar antara petani dan pedagang. Kesepakatan harga yang terjadi sering 

kali membuat petani jatuh pada harga yang ditetapkan oleh pedagang tengkulak 

karena lemahnya posisi tawar petani pada saat panen raya. Dengan kondisi 

demikian petani harus mengikuti mekanisme pasar, sehingga dalam hal ini petani 

hanya berperan sebagai penerima harga. 

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Rantai Distribusi 

Komoditas Padi dan Beras Di Kecamatan Pati Kabupaten Pati”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kabupaten Pati memiliki sektor unggulan dengan sumbangan terbesar yaitu 

sektor pertanian di Kecamatan Pati. Secara geografis sektor pertanian di 

Kecamatan Pati menjadi sektor unggulan, hal ini dibuktikan dengan penggunaan 

lahan sebagian besar tanah pekarangan dan persawahan. Berdasarkan dari data-

data diatas pendapatan petani cenderung rendah, sedangkan biaya yang 

dikeluarkan petani tinggi. Berdasarkan uraian di atas tersebut maka pertanyaan 

penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah : 

1)  Bagaimana pola distribusi komoditas padi dan beras mulai dari petani 

sampai ke konsumen akhir di Kecamatan Pati Kabupaten Pati? 

2)   Seberapa besar margin keuntungan yang diterima masing-masing pelaku 

pemasaran dalam rantai distribusi komoditas padi dan beras di 

Kecamatan Pati Kabupaten Pati? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan diambil dari penelitian ini maka, 

tujuan penelitian ini adalah: 

1)  Mengidentifikasi pola distribusi komoditas padi dan beras di Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati. 

2)  Untuk mengetahui tingkat margin keuntungan yang diterima pada setiap 

tingkatan lembaga pemasaran komoditas padi dan beras di Kecamatan 

Pati.   

1.4  Manfaat  Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan ini adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan 

kajian tentang masalah pembangunan ekonomi, khususnya pada bidang 

pertanian. 

2) Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dalam mendesain pola distribusi 

alternatif komoditas padi dan beras di Kecamatan Pati. 

3) Sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dalam menetapkan 

Harga Pembelian Pemerintah (HPP). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Distribusi 

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen 

ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut 

diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) 

waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah 

tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat didalamnya, yaitu : 

1. Lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (Channel of 

distribution/marketing channel). 

2.   Aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (Physical distribution). 

Saluran Distribusi menurut Winardi (1989) yang dimaksud dengan saluran 

distribusi adalah sebagai berikut :Saluran distribusi merupakan suatu kelompok 

perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-

produk kepada pembeli. Sedangkan menurut Kotler (2001) mengemukakan bahwa 

saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan 

terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk 

digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi pada dasarnya merupakan 

perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. 

Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu ; 

pedagang perantara dan agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek 
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pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan 

tersebut. Pengertian dari pedagang perantara dan agen perantara sebagai berikut: 

1. Pedagang perantara 

Pada dasarnya, pedagang perantara bertanggung jawab terhadap pemilikan 

semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai 

hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang 

perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, 

karena selain membuat barang juga memperdagangkannya. 

2. Agen perantara 

Agen perantara tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka 

tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu : (1). Agen 

penunjang terdiri dari: Agen pembelian dan penjulan, Agen Pengangkutan dan 

Agen Penyimpanan, (2). Agen Pelengkap terdiri dari : Agen yang membantu 

dalam bidang  financial, Agen yang membantu dalam bidang keputusan, Agen 

yang dapat memberikan informasi, Agen khusus. 

Menurut Kotler (2001) agar suatu kegiatan penyaluran barang dapat berjalan 

dengan baik (efektif dan efisien) maka para pemakai saluran pemasaran harus 

mampu melakukan sejumlah tugas penting, yaitu : 

1. Penelitian yaitu melakukan pengumpulan informasi penting untuk 

perencanaan dan melancarkan pertukaran. 

2.  Promosi yaitu pengembangan dan penyebaran informasi yang persuasive 

mengenai penawaran. 
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3. Kontak yaitu melakukan pencarian dan menjalin hubungan dengan 

pembeli. 

4.  Penyelarasan yaitu mempertemukan penawaran yang sesuai dengan 

permintaan pembeli termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian 

dan pengemasan. 

5.  Negoisasi yaitu melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir 

mengenai harga dan lain-lain sehubungan dengan penawaran sehingga 

pemindahan   pemilikan atau penguasaan bias dilaksanakan. 

6.  Disrtibusi fisik yaitu penyediaan sarana transportasi dan penyimpanan 

barang. 

7.  Pembiayaan yaitu penyediaan permintaan dan pembiayaan dana untuk 

menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut. 

8. Pengambilan resiko yaitu melakukan perkiraan mengenai resiko 

sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut. 

Semua tugas diatas mempunyai tiga persamaan yaitu menggunakan sumber 

daya yang langka, dilaksanakan dengan menggunakan keahlian yang khusus, dan 

bisa dialih-alihkan diantara penyalur. Apabila perusahaan/produsen menjalankan 

seluruh tugas diatas, maka biaya akan membengkak dan akibatnya harga akan 

menjadi lebih tinggi. 

Terdapat beberapa alternatif saluran atau tipe saluran yang dapat dipakai. 

Biasanya alternatif saluran tersebut didasarkan pada golongan yaitu: (1) Barang 

konsumsi adalah barang-barang yang dibeli untuk dikonsumsikan. Pembeliannya 

didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen. Jadi, pembelinya adalah 
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pembeli/konsumen akhir, bukan pemakai industri karena barang – barang tersebut 

tidak diproses lagi, melainkan dipakai sendiri menurut Basu Swasta (1998), (2) 

Barang industri adalah barang-barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk 

kepentingan dalam industri. Jadi, pembeli barang industri ini adalah perusahaan, 

lembaga, atau organisasi, termasuk non laba. Berdasarkan pengertian diatas, maka 

seperti halnya pupuk itu digolongkan kedalam golongan barang industri, sebab 

pupuk dibeli petani bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk digunakan dalam 

produksi pertaniannya. Dibawah ini digambarkan beberapa tipe saluran untuk 

barang konsumsi dan barang industri yaitu: 

1. Tipe saluran untuk barang konsumsi 

Saluran 1 : Produsen                                                                          Konsumen 

Saluran 2 : Produsen                             Pedangan eceran                  Konsumen  

Saluran 3 : Produsen                Grosir         Pedagang eceran             Konsumen 

Saluran 4 : Produsen           Agen       Grosir       Pedagang eceran     Konsumen 

2. Tipe saluran untuk barang industri 

Saluran 1 : Produsen                                                                 Pemakai Industri 

Saluran 2 : Produsen                    Distributor Industri              Pemakai Industri 

Saluran 3 : Produsen          Agen         Distributor Industri        Pemakai Industri 

Saluran 4 : Produsen          Agen                                                Pemakai Industri 

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan didalam memilih saluran 

distribusi, faktor tersebut antara lain : (1) Jenis barang yang dipasarkan, (2) 

Produsennya. (3) Penyalur yang bersedia ikut mengambil bagian, (4) Pasar 

sasaran. 
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Distribusi fisik merupakan aspek penting kedua dalam rangka menjadikan 

suatu produk tersedia bagi konsumen dalam jumlah, waktu, dan tempat yang 

tepat. Dalam hubungan itu, Dewan Manajemen Distribusi Fisik Nasional Amerika 

Serikat mendefinisikan distribusi fisik adalah suatu rangkaian aktivitas yang luas 

mengenai pemindahan barang jadi secara efisien dari akhir batas produksi kepada 

konsumen. Mencakup pemindahan bahan mentah dari suatu pembekal ke awal 

batas produksi. 

Manajemen distribusi fisik hanyalah satu diantara istilah deskriptif yang 

digunakan untuk menggambarkan suatu pengendalian atas pemindahan barang 

seperti didefinisikan dimuka. Hal ini sering pula diistilahkan sebagai manajemen 

logistik atau logistik pemasaran. Dengan demikian, istilah yang digunakan konsep 

dasarnya adalah sama. Secara terperinci, kegiatan yang ada dalam kegiatan 

distribusi fisik dapat dibagi kedalam lima macam Menurut Basu Swasta (1998) 

yaitu :  

1. Penentuan lokasi persediaan dan sistem penyimpanannya, kebijaksanaan 

terhadap lokasi persediaan didasarkan pada strategi yang diinginkan. Jika 

perusahaan mengkonsentrasikan persediaannya, maka akan memudahkan 

dalam mengadakan pengawasan. Penyimpanan erat kaitannya dengan 

pergudangan, biasanya perusahaan yang tidak mempunyai fasilitas 

penyimpan sendiri umumnya menyewa kepada lembaga atau perusahaan 

lain atau disebut gudang umum. Besarnya sewa yang harus dibayar 

ditentukan menurut besarnya ruangan yang digunakan. 
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2. Sistem penanganan barang Sistem penanganan barang yang dapat 

digunakan antara lain : (1) Dalam penanganan barang-barang baik itu 

berupa bahan baku maupun barang jadi dipakai suatu alat yang disebut 

palet. (2) Pengemasan barang-barang yang ditangani ditempatkan dalam 

suatu kemasan atau peti kemas baik dari logam, kayu, ataupun bahan 

yang lain. (3). Sistem pengawasan persediaan Faktor penting yang lain 

dalam sistem distribusi fisik adalah mengadakan pengawasan secara 

efektif terhadap komposisi dan besarnya persediaan. 

 3. Adapun tujuan dari pengawasan persediaan adalah meminimumkan 

jumlah persediaan yang diperlukan, dan meminimumkan fluktuasi dalam 

persediaan sambil melayani pesanan dari pembeli. Besarnya persediaan 

sangat ditentukan oleh keseimbangan kebutuhan pasar dengan faktor 

biaya. Prosedur memproses pesanan kegiatan-kegiatan yang harus 

dilakukan untuk memproses pesanan dari produsen kepada konsumen. 

Pemilihan metode pengangkutan dalam hal ini, rute dan rit pengangkutan 

merupakan faktor yang penting, dan mempunyai hubungan yang erat 

dengan pasar atau daerah penjualan, serta lokasi persediaannya. Selain 

itu, fasilitas pengangkutan yang ada juga merupakan faktor penentu. 

2.1.1 Karakteristik Kelompok Tani 

Kelompok tani yang pada dasarnya adalah sebagai organisasi non formal 

pedesaan yang ditumbuhkembangkan dari,oleh, dan untuk petani. 

Kelompok tani sebagai wadah interaksi untuk saling bertukar pikiran antara 

petani, menurut peraturan menteri pertanian nomor273/Kpts/OT.160/4/2007 

tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan 

gabungan kelompok tani (Menteri Pertanian, 2007:5). 
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Kelompok tani mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

 

1. Ciri Kelompok Tani  

a. Percaya dengan anggota kelompok tani dan saling berinteraksi. 

b. Mempunyai keinginan sama memajukan usaha tani. 

c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan pemukiman serta berpendidikan. 

d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab atas kepentingan yang di lakukan 

bersama dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada. 

2. Unsur pengikat kelompok tani  

a.   Ada kepentingan yang sama diantara anggotanya. 

b. Kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara 

anggotanya. 

c. Adanya kelompok tani yang menggerakkan petani, agar mempunyai 

wawasan yang luas untuk meningkatkan produksi pertanian. 

d. Kegiatan yang dapat bermanfaat bagi anggotanya. 

e. Dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang 

program yang telah ditentukan. 

3. Fungsi Kelompok Tani  

a.  Kelas belajar , kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi 

anggotanya guna meningkatkan pengetahuan yang di miliki petani, agar 

produksi yang dihasilkan meningkat dan kesejahteraan petani dapat 

terwujud. 

b. Wahana Kerjasama, kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat 

kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar 
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kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan 

usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, 

tantangan, hambatan, dan gangguan. 

c. Unit Produksi, Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota 

kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan 

usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik 

dipandang dari segi kuantitas dan kualitas maupun kontinuitas yang 

dimiliki petani itu sendiri. 

2.1.2 Usaha meningkatkan pendapatan petani pedesaan 

Diversifikasi juga mengarahkan agar petani berusaha menggali potensi 

sumberdaya alam yang ada dan menganekaragamkan usahanya untuk 

meningkatkan pendapatan, yang dilaksanakan secara partisipatif dengan para 

peneliti, penyuluh, aparat Dinas Pemeintah Daerah. Pengalaman selama ini 

membuktikan bahwa respon dari pemerintah daerah terutama di tingkat 

Kabupaten, terlihat sangat positif terhadap pelaksanaan diversifikasi usaha 

kelompok tani. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif Pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten, serta Bappeda dalam berbagai kegiatan seperti penentuan lokasi, serta 

sosialisasi diversifikasi usaha kelompok tani. Kegiatan diversifikasi juga 

merupakan suatu kepentingan dan tujuan bersama yang ingin dicapai dalam 

meningkatkan produksi dan pendapatan dari usaha tani yang dilaksanakan oleh 

kelompok tani (Menteri Pertanian,2007:6) 
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Pendapatan dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh manusia setelah 

mereka melakukan aktifitas kerja, serta merupakan selisih antara penerimaan dan 

pengeluaran (biaya-biaya). Secara umum pendapatan dapat digolongkan menjadi: 

 

 

1. Gaji dan Upah 

Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan 

untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah. 

2. Pendapatan dari kekayaan  

Pendapatan dari usaha sendiri. Merupakan nilai total produksi dikurangi 

dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga kerja 

keluargadan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan. 

3. Pendapatan dari sumber lain  

Dalam hal ini pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja 

antara lain penerimaan pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa aset, bunga 

bank serta sumbangan dalam bentuk lain. Tingkat pendapatan (income level) 

adalah tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau keluarga 

yang didasarkan atas penghasilan mereka atau sumber-sumber pendapatan lain. 

(Samuelson, 1995:250) 

Kontribusi pendapatan dapat diartikan sebagai besarnya sumbangan atau 

andil pendapatan pada suatu kegiatan usaha terhadap pendapatan secara 

keseluruhan. Dalam hal ini pendapatan petani diartikan sebagai besarnya 
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sumbangan atau andil pendapatan kegiatan usaha tani terhadap pendapatan total 

petani. 

2.2 Pemasaran dan Pola Distribusi Hasil Pertanian 

Pasar atau Market, menurut Kotler (2000) dalam Fajar Laksana (2008:4) 

adalah sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi sebuah produk 

atau kelompok produk tertentu (pasar perumahan atau bahan makanan). 

Pemasaran yaitu suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain. 

Sistem pemasaran dapat dipahami oleh dua sistem umum yang di 

generalisasikan yaitu struktur aliran pertukaran ekonomi modern dan sistem 

pemasaran sederhana, Pemasaran pada intinya adalah kegiatan pertukaran antara 

sekumpulan penjual dan sekumpulan pembeli. Dimana penjual memberikan 

barang dan jasa serta melalui aktifitas komunikasi, sedangkan pembeli 

memberikan uang dan informasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Kepuasan adalah harapan sama dengan kenyataan. Pada umumnya harapan 

pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang diterimanya 

apabila dia membeli atau mengkonsumsi suatu produk baik barang maupun jasa, 

sedangkan kinerja atau hasil yang dirasakan merupakan persepsi pelanggan yang 

diterima setelah mengkonsumsi produk yang dia beli (Fajar.2008:9). 

Fajar (2008:25) harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa 

barang) yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk 
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dan pelayanan yang menyertainya. Berdasarkan definisi tersebut harga merupakan 

jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan 

jasa, seperti yang dikemukakan oleh E.Jerome MC. Carthy terjemahan Gunawan 

H. (1985) dalam  Fajar (2008:35) harga adalah apa yang dibebankan untuk 

sesuatu. Setiap transaksi dagang dapat dianggap sebagai suatu pertukaran uang, 

uang adalah harga untuk sesuatu. 

Menurut Syafi’i dalam Sutrisno (2009) pelaku atau lembaga perantara yang 

ikut terlibat dalam proses distribusi komoditas pertanian dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: (1) tengkulak adalah pembelian hasil pertanian pada waktu panen 

dilakukan oleh perseorangan dengan tidak terorganisir, aktif mendatangi petani 

produsen untuk membeli hasil pertanian dengan harga tertentu, (2) pedagang 

pengumpul yaitu pedagang yang membeli hasil pertanian dari petani dan 

tengkulak, baik secara individual maupun secara langsung, (3) pedagang besar 

adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dalam jumlah besar dari pedagang 

pengumpul atau langsung dari petani. Modalnya relatif  besar sehingga mampu 

memproses hasil pertanian yang dibeli, dan (4) pedagang pengecer adalah 

pedagang yang membeli hasil pertanian dari petani atau tengkulak dan pedagang 

pengumpul kemudian dijual kepada konsumen akhir (rumah tangga). Pengecer 

biasanya berupa toko-toko kecil atau pedagang kecil di pasar. 

2.2.1 Unsur Saluran Pemasaran 

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 
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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 tersebut yaitu: 

1.  Produsen mendapat keuntungan tertentu dengan menggunakan jasa perantara. 

2. Produsen kekurangan sumber keuntungan untuk melaksanakan pemasaran 

langsung. 

3. Penggunaan prantara akan sangat mengurangi pekerjaan perusahaan sehingga 

bisa mencapai efisiensi sangat tinggi dalam membuat barang. 

4. Dari sudut pandangan ekonomi, peranan dasar perantara pemasaran adalah 

mengubah bentuk suplay yang heterogen menjadi berbagai barang yang 

diinginkan oleh masyarakat. 

Berdasarkan alasan yang menguntungkan tersebut, maka saluran distribusi 

memiliki fungsi, yaitu: (1) Penelitian (Research) Pengumpulan informasi penting 

untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran. (2) Promosi (Promotional) 

Pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasif mengenai penawaran. 

(3) Kontak (Contact) Mencari dan menjalin hubungan dengan calon pembeli. (4) 

Penyelarasan (Matching) Mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan 

pembeli, termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian, perakitan dan 

pengemasan. (5) Negosiasi (Negotiation) Usaha untuk mencapai persetujuan akhir 

mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran, sehingga 
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perpindahan hak pemilikan bisa dilaksanakan. (6) Distribusi Fisik (Physical 

Distribution) Transportasi dan penyimpanan barang. (7) Pembiayaan  (Financing) 

Permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran 

tersebut. (8) Pengambilan Risiko (Risk Taking): Perkiraan mengenai risiko 

sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran itu (Fajar,2008). 

 

Tingkatan dalam saluran pemasaran terdiri dari: 

1. Saluran nol tingkat atau saluran pemasaran langsung (A Zero Level Channel). 

Produsen menjual langsung kepada konsumen. 

2. Saluran satu tingkat (A one-level channel). Mempunyai satu perantara 

penjualan. Di dalam pasar konsumen, perantara itu sekaligus merupakan 

pengecer (retailer), sedangkan dalam pasar industri merupakan sebuah 

penyalur tunggal dan penyalur industri. 

3. Saluran dua tingkat (A two-level channel). Mempunyai dua perantara penjualan. 

Di dalam pasar konsumen mereka merupakan grosir atau pedagang besar 

(whole saler), dan sekaligus pengecer (retailer), sedang dalam pasar industri 

mereka mungkin merupakan sebuah penyalur tunggal dan penyalur industri. 

4. Saluran tiga tingkat (A three-level channel). Mempunyai tiga perantara 

penjualan, yaitu grosir, pemborong (jobber), dan pengecer, seorang pemborong 

biasanya ada di tengah antara grosir dan pengecer. 

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. 

Menurut Fajar (2008:21) pemilihan saluran pemasaran dipengaruhi oleh beberapa 

faktor: (1) Ciri-ciri konsumen yang meliputi pola pembelian, jumlah konsumen 
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atau langganan, penyebaran secara geografis dan metode penjualan yang berbeda-

beda, (2) Ciri-ciri produk yaitu cepat dan tidak rusak, produk yang tidak 

terstandarisasi, nilainya tinggi, tidak tahan lama, memerlukan jasa-jasa instalasi 

dan pelayanan, (3) Sifat perantara adalah kekuatan maupun kelemahan perantara 

dan kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi promosi, negosiasi, 

penyimpangan dan lain-lain, (4) Sifat pesaing yaitu melihat perantara yang 

dipergunakan oleh pesaing, (5) Sifat produsen yang diukur berdasarkan beberapa 

hal yaitu kekutangan finansial, ukuran produsen, kemampuan dan kejujuran 

produsen. (6) Sifat lingkungan yaitu kondisi perekonomian dan legalitas atau 

perlindungan-perlindungan hukum. 

Gambar 2.1 Saluran Pemasaran secara umum 

 

 

    

  

 

  

 

Sumber: Laksana, Fajar. 2008. Manajemen pemasaran pendekatan praktis. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

 

2.2.2 Intensitas Distribusi atau banyaknya perantara 

Intensitas distribusi terdiri dari: 

1. Distribusi intensif (Intensive Distribution), yaitu cara penyaluran dengan 

menggunakan sebanyak mungkin poutlet (toko-toko), dan biasanya 

dilaksanakan oleh produsen yang menghasilkan barang-barang 

Produsen 

 

Konsumen 
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Produsen Grosir Pengecer Konsumen 

Produsen Grosir Pengecer Konsumen 
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convenience. Seperti: rokok, korek api, teh, kopi, dan lain-lain. Barang 

ini harus mempunyai guna tempat (place utility). 

2. Distribusi Selektif (Selective Distribution), yaitu cara penyaluran dengan 

menggunakan lebih dari satu perantara untuk suatu daerah penjualan dan 

lebih selektif. Biasanya berlaku untuk penyaluran barang-barang yang 

memerlukan pelayanan khusus (speciality goods). Pemilihan terhadap 

penyalur dapat dilakukan dengan pertimbangan: (a) Pertimbangan modal 

yang dimiliki oleh para penyalur, (b)  Letak toko yang strategis, (c) 

Cukup atau tidaknya jumlah karyawannya, (d) Pengalaman penyalur 

dalam memasarkan barang tersebut. Misal alat fhotografi dan lain-lain. 

3. Distribusi eksklusif (exclusive distribution), yaitu cara penyaluran dengan 

menggunakan satu outlet saja atau dalam jumlah tertentu. Maksudnya 

agar perantara tidak saling bersaing. 

Dalam bidang pertanian tata niaga merupakan keragaan aktivitas bisnis yang 

mengarahkan aliran barang dari petani kepada konsumen. Pemasaran produk 

pertanian terdapat unsur pokok kegiatan pemasaran yakni produk, harga dan 

distribusi yang dimana satu sama lain saling berkaitan. Sehingga untuk 

menciptakan pemasaran yang baik serta memberikan kepuasan terhadap 

konsumen, maka unsur tadi perlu dirancang sebaik mungkin terutama dengan 

memperhatikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen (Rahayu, 2009).  
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Gambar 2.2 Saluran distribusi secara khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jurnal yang ditulis Sudi Mardianto, Yana Supriatna dan Nur 

Khoriyah Agustin 

 

Ada 5 alur distribusi, yaitu: 

1. Pengecer (Retailer) adalah usaha bisnis yang menjual barang-barang ke 

konsumen rumah tanggauntuk digunakan secara nonbisnis. Istilah lain 

pengecer:dealer, penyalur. 

2. Perantara pedagang besar (Wholesaler) adalah suatu perusahaan yang pertama-

tama usaha dalam bidang perdagangan besar. Sedangkan agen dan makelar 
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merupakan pedagang besar juga akan tetapi tidak mengoper hak milik atas 

barang-barang yang mereka perdagangkan. Disisi lain grosir adalah meliputi 

semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada mereka 

yang membeli untuk dijual kembali atau untuk dibisniskan, sehingga grosir 

sama dengan pedagang besar. 

3. Makelar dan agen adalah tidak memiliki barang dan mereka hanya menjalankan 

beberapa fungsi, yaitu memudahkan pembelian dan penjualan. 

4. Cabang pengecer serta produsen yaitu menjual dengan partai besar yang lebih 

banyak dilakukan oleh para penjual atau pembeli sendiri ketimbang melalui 

para grosir bebas. 

5. Grosir Serba Aneka yaitu jenis khusus yang terdapat dalam beberapa sektor 

pertanian. 

2.3 Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi 

Secara ringkas pembangunan adalah perubahan dan pertumbuhan, 

khususnya perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan secara 

berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan yang cukup baik. Adapun sasaran 

pembangunan dalam upaya meraih kehidupan/kesejahteraan yang lebih baik 

adalah (a) meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang 

kebutuhan pokok., (b) meningkatkan kualitas/taraf hidup, tidak hanya bersifat 

material, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri sebagai individu maupun 

bangsa, dan (c) memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial dengan 

membebaskan diri dari perbudakan, ketergantungan, kebodohan dan 

kesengsaraan.  
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Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting 

karena sebagian besar anggota masyarakat di Indonesia menggantungkan 

hidupnya pada sektor tersebut. Pembangunan pertanian merupakan suatu proses 

yang ditunjukkan untuk meningkatkan produksi pertanian yang sekaligus 

mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap dengan menambah modal, 

skill dan campur tangan manusia. Tujuan pembangunan pertanian antara lain 

adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, membuka lapangan kerja 

dan meningkatkan ketahanan pangan. Misi pembangunan pertanian antara lain, 

memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal dan meningkatkan aktivitas 

pedesaan.Peranan pembangunan pertanian dalam pembangunan ekonomi antara 

lain, menyediakan bahan pangan dan bahan baku industri, menyediakan tenaga 

potensial sektor nonpertanian, menghasilkan tambahan modal dan sebagai syarat 

pokok pembangunan pertanian. 

Pertumbuhan pada sektor pertanian sangat terikat dengan teori pertumbuhan 

the law of diminishing return dari David Ricardo. Dimana  terdapat hukum hasil 

yang semakin berkurang. Pertumbuhan pada sektor pertanian juga terbatas pada 

aspek kuantitas atau pendapatan dan output saja. Di dalam sektor pertanian 

ternyata berlaku fluktuasi produksi akibat penggunaan faktor produksi yang 

digunakan. Dalam kenyataannya terdapat hukum hasil yang semakin berkurang 

“the law of diminishing return”. Berkenaan dengan hukum ini David Ricardo 

menyatakan bahwa apabila input variabel ditambahkan penggunaannya sedangkan 

input lain tetap maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan 1 unit 

output yang ditambahkan tadi mula-mula naik tapi kemudian menurun apabila 
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variabel tersebut terus di tambah. Input tetap adalah tanah dimana dikatakan input 

tetap karena tanah bersifat tetap berapapun variabel yang digunakan. Input 

variabel adalah tenaga kerja dan modal (produk marginal) dari tenaga kerja dan 

kapital akan menurun dengan semakin banyaknya kedua input variabel ini 

digunakan pada sebidang tanah (Lincolin. 2004:58-61). 

2.4 Strategi Pembangunan Ekonomi 

Secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya 

dipandang pasif dan bahkan hanya dianggap sebagai unsur penunjang semata. 

Negara barat menyebut pembangunan ekonomi diidentikkan dengan transformasi 

struktural terhadap perekonomian secara cepat, yakni perekonomian yang 

bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi perekonomian industri modern dan 

jasa-jasa yang lebih kompleks. Peranan utama pertanian dianggap hanya sebatas 

sebagai sumber tenaga kerja dan bahan – bahan pangan yang murah demi 

berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai “sektor unggulan” 

dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Model 

pembangunan 2 sektor Lewis yang telah dipaparkan teori pembangunan yang 

menitikberatkan upaya mengembangkan sektor industri secara cepat, sektor 

pertanian hanya dipandang sebagai pelengkap atau penunjang dalam 

kedudukannya selaku sumber tenaga kerja dan bahan - bahan yang murah. 

Pertanian pada khususnya sama sekali tidak bersifat pasif, dan jauh lebih penting 

dari sekadar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. 

Keduanya harus ditempatkan pada kedudukannya yang sebenarnya, yakni sebagai 
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unsur elemenunggulan yang sangat penting, dan dinamis bahkan sangat 

menentukan strategi pembangunan secara keseluruhan (Todaro. 2000: 318).   

Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas 

pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap 

dasar, yakni: 1) percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian 

teknologi, kelembagaan dan intensif harga yang khusus dirancang untuk 

meningkatkan produktivitas para petani kecil. 2) Peningkatan permintaan 

domestik terhadap output pertanian yang didasarkan pada strategi pembangunan 

perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. 3) 

diversifikasi kegiatan pembangunan pedesaan padat karya non-pertanian yang 

secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh 

masyarakat pertanian. Sektor pertanian dihasilkan oleh hampir seluruh tenaga 

kerja di negara-negara berkembang. Peranannya jauh lebih rendah dengan negara-

negara maju, dimana sektor pertanian pertumbuhannya selalu memberikan 

sumbangan paling sedikit sama dengan proporsi jumlah tenaga kerja yang terlibat 

dalm kegiatan - kegiatan tersebut (Todaro. 2000: 320). 

2.5  Penelitian Sebelumnya 

Penelitian Pradanarian (2011), menganalisis tentang “Studi Dampak 

Diversifikasi Usaha Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Petani Pedesaan Di 

Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung”. Alat analisis 

yang digunakan deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.Hasil 

penelitian pola diversifikasi usaha tani di Desa Tegalrejo merupakan salah satu 

upaya Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Temanggung sesuai petunjuk 
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dari Gubernur Jawa Tengah. Pelaksanaan diversifikasi usaha tani menghasilkan 

sebanyak tujuh macam pola diversifikasi, Dampak pola diversifikasi usaha tani 

terhadap pendapatan petani di Desa Tegalrejo adalah meningkatkan pendapatan 

petani melalui diversifikasi usaha yang paling dominan dipilih oleh petani.Untuk 

mengurangi kerugian akibat gagal panen dari usaha tani monokultur atau satu 

jenis usaha tani yang mereka lakukan sebelumnya, beberapa kendala yang 

dihadapi dalam diversifikasi usaha tani di Desa Tegalrejo adalah sulitnya merubah 

pola pikir masyarakat tentang usaha tani yang maju. Kedisiplinan petani terhadap 

hasil penyuluhan dan rendahnya tingkat kemandirian petani, hal ini dapat 

memperbaiki dalam proses diversifikasi usaha tani.    

Dalam penelitian Asrul (2009), menganalisis tentang “Pengaruh 

Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Kesempatan Kerja Dan Distribusi 

Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan analisis 

deskriptif kuantitatif.Hasil penelitian yang diperoleh model pertama melalui uji F 

ada perbedaan pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesempatan 

kerja di Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi pertanian.Melalui 

uji t untuk variabel pembangunan sektor pertanian, ada pengaruh pembangunan 

sektor pertanian terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah.Untuk 

variabel revitalisasi petanian ada pengaruh revitalisasi pertanian terhadap 

kesempatan kerja di provinsi Jawa Tengah.Model kedua uji F tidak ada perbedaan 

pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan di 

Provinsi Jawa Tengah sebelum dan sesudah revitalisasi pertanian, tidak ada 

pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap distribusi pendapatan di 
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Provinsi Jawa Tengah, untuk variabel revitalisasi pertanian terhadap distribusi 

pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. 

M. Yamin ( 2005 ), menganalisis pengaruh pembangunan sektor pertanian 

terhadap distribusi pendapatan dan peningkatan lapangan kerja di Provinsi 

Sumatera Selatan dengan menggunakan alat analisis regresi. Dalam penelitian M. 

Yamin memperoleh hasil distribusi pendapatan masyarakat proporsi sederhana 

selalu relatif baik dengan indeks gini yang jauh lebih rendah dari satu, kemudian 

pengaruh PDRB masing-masing sub sektor dalam sektor pertanian terhadap 

distribusi pendapatan masyarakat tidak berpengaruh nyata. PDRB sub sektor 

pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesempatan kerja pada 

sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. 

2.6  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pembangunan nasional merupakan proses multidimensional yang 

menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial 

ekonomi, sikap masyarakat, dan Lembaga-lembaga nasional dan akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan (inequality) dan 

pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000: 25) 

Melihat dari keadaan dan ciri Negara Indonesia yang agraris maka, 

pembangunan sektor pertanian tidak boleh dikesampingkan bahkan harus 

diutamakan. Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional 

melalui pembentukan PDRB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan 

baku industri, mengentaskan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

Melalui strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang 
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dimiliki Indonesia, revitalisasi pertanian menjadi salah satu strategi utama 

pembangunan nasional. Pembangunan sektor pertanian diharapkan adanya 

peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pemerataan pendapatan petani. 

Berdasarkan dari teori yang mendasari penelitian ini maka dapat disusun suatu 

model dalam penelitian ini, yaitu: 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

                    : Nilai rantai (marjin pemasaran)
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan pola distribusi dan 

nilai marjin pemasaran yang diperoleh setiap pelaku tata niaga komoditas padi 

sawah menjadi beras. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari petani dan pelaku 

pemasaran yang terlibat dalam rantai distribusi. Data Sekunder dikumpulkan dari 

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan 

Pati,serta instansi terkait lainnya.   

3.2  Populasi 

Menurut Suharsimi (2006:130), Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi merupakan keseluruhan subyek atas sesuatu karakter yang 

dijadikan subyek penelitian dengan memiliki sifat dan karakter yang sama. Untuk 

penelitian ini, maka populasi penelitian ini berjumlah 3.127 petani pemilik dan 

penggarap padi sawah yang ada di Kecamatan Pati. 

3.3 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008). Adapun dalam penelitian ini teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Menurut Suharsimi (2006) 

Purposive Sampling dalam pengambilan subyeknya didasarkan atas tujuan 

tertentu (sesuai kebutuhan penelitian), tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu: 
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a. Pengambilan sampel didasarkan atas ciri dan karakteristik tertentu yang 

merupakan ciri-ciri pokok populasi, untuk petani yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah petani yang dalam usahanya memiliki lahan sendiri 

dalam menanam padi, tetapi mereka menjual hasil panennya dalam 

bentuk gabah kering giling.  

b. Subyek yang diambil dalam sampel merupakan yang paling banyak 

mengandung ciri-ciri pada populasi. 

c.  Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat. 

Data primer dikumpulkan dari 60 petani, 15 pedagang tengkulak, 10 tempat 

penggilingan padi, 5 pedagang pengepul, dan 10 pedagang pengecer. Dalam 

penelitian ini teknik pengambilan sampel dipadukan dengan Snowball Sampling, 

dimana petani menjadi titik awal (Starting Point) yang diambil dari satu 

kecamatan yang menjadi sentra produksi padi yang berada di Kabupaten Pati 

tepatnya di Kecamatan Pati. 

3.4  Variabel Penelitian 

Dalam Suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum pengumpulan data. Variabel merupakan segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut (Sugiyono, 2008). Variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Rantai distribusi yaitu serangkaian organisasi yang terkait dalam semua 

kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan gabah menjadi beras dan 
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status kepemilikannya dari produsen kepada konsumen akhir. Sub 

variabel rantai distribusi meliputi pola saluran distribusi.   

b. Marjin pemasaran, yaitu perubahan harga gabah di tingkat petani dengan 

harga beras di tingkat pengecer yang menggunakan indikator rupiah. 

Komponen marjin pemasaran meliputi biaya-biaya yang diperlukan 

setiap pelaku untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran. Komponen 

marjin tersebut yaitu harga jual dan harga beli serta biaya-biaya 

pemasaran yang dibutuhkan.  

3.5  Teknik Pengambilan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data kualitatif maupun 

kuantitatif yang relevan, terarah, dan bertujuan sesuai dengan masalah yang 

dihadapi. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer dilakukan dengan metode yaitu sebagai berikut. 

a. Angket terbuka  

Kuesioner atau angket terbuka merupakan sejumlah pertanyaan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan respon (jawaban) 

sesuai dengan kehendak, keadaannya, maupun pendapatnya (Purwanto, 2011). 

b.  Wawancara 

Metode wawancara tidak terstruktur adalah mencari data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden maupun mengadakan tanya jawab 

untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai suatu hal yang 

diketahui responden (Sugiyono, 2008) 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau 

informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan 

jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun 

keterangan (Sugiyono, 2008). 

3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif persentase dan analisis marjin pemasaran. Teknik analisis 

deskriptif digunakan untuk memaparkan atau menggambarkan pola distribusi padi 

dan pendapatan petani padi sawah di Kecamatan Pati. Kemudian, analisis marjin 

pemasaran digunakan untuk mengetahui besaran marjin maupun keuntungan pada 

setiap pelaku pemasaran. 

3.6.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif merupakan metode analisa berupa menggambarkan atau 

melukiskan suatu keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang tampak sebagaimana adanya. Menurut Arikunto (2006) dalam 

penelitian deskriptif datanya telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok data, yaitu kuantitatif yang berbentu angka-angka dan kualitatif yang 

dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Data kualitatif disisihkan untuk 

sementara, karena sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran 

yang diperoleh dari analisis data kuantitatif. 

Purwanto (2011) mengemukakan prosedur ini digunakan untuk menyajikan 

data hasil penelitian dalam bentuk yang informatif agar mudah dipahami, dengan 
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mencari proporsi (persentase) menggunakan distribusi frekuensi yang diperoleh 

berdasarkan data penelitian. Dari hasil persentase yang diperoleh kemudian 

diklasifikasikan atau ditarik untuk memperoleh kesimpulan data penelitian. 

Dalam mengolah data, persentase diperoleh dengan rumus sebagai berikut 

(Ali, 1992):  

  f =  

  Keterangan : 

  f = frekuensi relatif/angka persentase 

   = frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

  N = jumlah seluruh data 

  100% = konstanta 

3.6.2  Analisis Margin Pemasaran 

Menurut Sudiyono dalam Sutrisno (2009), margin pemasaran merupakan 

selisih harga dari dua atau lebih tingkat rantai pemasaran, atau antara harga 

ditingkat produsen dan harga eceran ditingkat konsumen. Margin tata niaga hanya 

merepresentasikan perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga 

yang diterima produsen, tetapi tidak menunjukkan jumlah kuantitas pemasaran 

produk. 

Ada tiga metode untuk menghitung margin pemasaran, yaitu dengan 

memilih mengikuti saluran pemasaran dari komoditi spesifik, membandingkan 

harga pada berbagai tingkat pemasaran yang berbeda, dan mengumpulkan data 

penjualan serta pembelian kotor tiap jenis pedagang. Dalam penelitian ini margin 
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pemasaran dihitung sebagai selisih antara harga jual gabah di tingkat petani 

dengan harga jual beras di tingkat pengecer (Anindita, 2003). Untuk mengetahui 

nilai margin pemasaran pada setiap pelaku pemasaran, maka akan dilakukan 

pengujian dengan menggunakan rumus margin pemasaran berikut:  

Mp = Pr-Pf 

Keterangan : 

  Mp = Marjin pemasaran 

  Pf   = Harga tingkat produsen 

  Pr   = Harga tingkat konsumen 

Keuntungan lembaga pemasaran : 

 Ki = Hji – Hbi – Bpi 

Keterangan : 

  Hji  =Harga jual lembaga pemasaran ke-i 

  Hbi =Harga beli lembaga pemasaran ke-i 

  Bpi =Biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i 

  (Sudiyono,2001). 

Ada 4 Jenis margin pemasaran yaitu : 

1. Analisis margin pemasaran, digunakan mengukur keuntungan masing-

masing aktor yang terlibat dalam proses distribusi padi. 

Mp = Pr-Pf 

Keterangan : Mp = Margin Pemasaran (Rp/ton) ; Pr = harga konsumen 

(Rp/ton): Pf = harga produsen (Rp/ton). 
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2. Share harga yang diterima petani, merupakan presentase keuntungan ang 

diterima petani.  

SPf = Pf/R 

Keterangan : Spf = Share harga di tingkat petani ; Pf = harga di tingkat 

petani ; Pr = harga tingkat konsumen. 

3. Share biaya pemasaran dan Share keuntungan. 

Sbi = (bi/Pr)×100% 

Ski = (ki/Pr)×100% 

Keterangan : Ski = Share keuntungan lembaga pemasaran ke p, Sbi = 

Share biaya pemasaran ke i. 

4. Distribusi Margin Pemasaran 

DM = (Mi/Mtot)×100% 

Keterangan : DM = Distribusi Margin ; Mi = Margin pemasaran kelompok 

lembaga pemasaran ; i = 1 (pedagang, pengumpul) ; 1=2 

(pedagang pengecer) Msot = Mi + M2 (Etty,2012).
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Pati 

Kecamatan Pati merupakan salah satu kecamatan yang terletak dijantung 

ibukota Kabupaten Pati. Curah hujan di Kecamatan Pati sebanyak 5643 mm 

dengan hari hujan sebanyak 132 hari dengan suhu terendah 24 
0
C, tertinggi 39 

0
C. 

Luas wilayah Kecamatan Pati 4.249 Ha yang meliputi kawasan lahan sawah 2.588 

Ha, lahan bukan sawah 1.661 Ha. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Pati 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan penggarap 

sawah 3.127 orang, Buruh Tani 3.298 orang, buruh bangunan 135 orang, 

pedagang 1.250 orang, Pegawai Negeri 850 orang. 

Secara Administratif  Kecamatan Pati berbatasan dengan:  

Sebelah Utara   : Kecamatan Wedarijaksa  

Sebelah Barat   : Kecamatan Margorejo 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Gabus 

Sebelah Timur   : Kecamatan Juwana 

Adapun jumlah total penduduk Kecamatan Pati berjumlah 103.122 jiwa 

dengan jumlah penduduk laki-laki 51.950 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 51.172 jiwa . Jumlah petani yang memiliki lahan sendiri sebesar 3.127 

orang. 
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4.1.2 Deskripsi Responden 

4.1.2.1 Karakteristik Petani Padi Sawah Di Kecamatan Pati 

Berikut ini merupakan gambaran umum responden petani di Kecamatan 

Pati. Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani yang dalam 

usahanya memiliki lahan sawah sendiri tetapi hasil panen di jual dalam bentuk 

gabah kering giling, adapun penghasilan petani dengan memiliki lahan sendiri 

dijual kepada pedagang tengkulak dengan sistem tebasan dan kiloan. Responden 

petani dalam penelitian ini adalah petani yang kegiatan menanam sampai 

memanen membutuhkan waktu 4 bulan, dengan menyebar benih sampai siap 

untuk ditanam membutuhkan waktu 21 hari dan alat untuk petani padi adalah 

cangkul, ani-ani, sabit, dan traktor. Berdasarkan rata-rata (lihat lampiran 3 

karakteristik responden) diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Petani Padi Sawah di Kecamatan Pati 

Uraian Keterangan 

Rataan kepemilikan lahan 0,5-1 Ha/petani 

Varietas padi dominan IR64 

Intensitas panen 3 kali 

Pola tanam Padi-padi-palawija 

Biaya produksi Rp.1.500,-/kg GKG 

Pendapatan 14 juta/ha 

Sumber modal (%)  

a. Sendiri 43 

b. Sendiri dan Pinjaman Non Bank 57 

Bentuk penjualan gabah Gabah Kering Giling (GKG) 

Sistem penjualan  

a. Tebasan (88%) Harga rata-rata Rp. 3.147,-/Kg 

b. Kiloan (12%) Harga rata-rata Rp. 3.500,-/Kg 

Kendala Dalam Penjualan Keterbatasan informasi pasar, 

Informasi harga gabah naik turun, 

pembayaran kredit yang dilakukan 

oleh pedagang 

Sumber : Data Primer (2012) 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, rata-rata kepemilikan lahan responden petani 

di Kecamatan Pati yaitu sekitar 0,5 hektar sampai 1 hektar. Jika dilihat dari 

pendapatan rata-rata usaha tani padi sawah dalam sekali panen cukup tinggi yang 

menghasilkan sekitar Rp. 14 juta per hektar. Tetapi, pemilikan rata-rata lahan 

responden petani di daerah tersebut tergolong sempit sehingga tidak ekonomis 

untuk kegiatan usaha tani padi. Kemudian mayoritas responden menjual hasil 

panen dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) dengan sistem tebasan 

(Rp.3.147,-/Kg) dan sistem kiloan (per Kg) yang harganya lebih tinggi sekitar Rp. 

3.500,-. 

Pada umumnya mereka sudah menggunakan varietas unggul baru seperti 

IR64, Ciherang, Cigelis dan Mikongga. Namun Demikian, mayoritas petani padi 

di Kecamatan Pati lebih menyukai menanam dengan menggunakan varietas padi 

Ciherang, karena varietasnya dominan di tingkat petani padi dengan alasan 

mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lain seperti 

IR64, Mikongga dan Mikongga. 

Banyak petani padi di Kecamatan Pati yang menghadapi permasalahan 

dalam kemampuan permodalan. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel 4.1 di atas, 

menginformasikan bahwa sekitar 43 persen responden mengeluarkan biaya sendiri 

untuk berproduksi komoditas padi, sementara sebagian besar (57%) petani 

menggunakan modal sendiri dan pinjaman kredit non bank dimana modal sendiri 

yang dikeluarkan oleh petani hanya 20% dan sisanya (80%) menggunakan 

pinjaman non Bank petani melakukan pinjaman kredit non bank seperti pada 

kerabatnya bahkan ada yang meminjam melalui rentenir hal ini dikarenakan para 
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petani lebih menyukai cara yang praktis untuk mendapatkan modal sebagai 

kegiatan bertani, serta untuk kehidupan sehari-hari tanpa memikirkan bunga yang 

lebih besar jika meminjam kepada rentenir. Mereka cenderung tidak melakukan 

pinjaman kepada Bank, karena proses pencarian dana yang amat sulit dan 

membutuhkan waktu yang lama selain itu bank juga memerlukan jaminan jika 

hendak memberikan pinjaman kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mears (1978) dalam Supriatna (2002) yang menyatakan bahwa petani padi di 

Indonesia sangat membutuhkan kredit untuk tujuan produksi, belanja hidup 

sehari-hari dan pertemuan-pertemuan sosial. Kepemilikan lahan usaha yang 

sempit, lapangan pekerjaan yang terbatas diluar musim tanam, dan pemborosan 

menyebabkan banyak petani tidak dapat mengelola hidup dari satu panen ke 

panen lainnya tanpa adanya pinjaman. 

Petani sangat erat kaitannya dengan produksi atau hasil tanaman pangan 

yang di tanam. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa, petani sangat berperan 

besar dalam kegiatan pertanian. Pertanian terutama padi hasil panen yang 

dihasilkan sangat di pengaruhi tengkulak yang berperan aktif dalam menentukan 

harga yang ada di lapangan. Seorang petani menjual ke tengkulak dengan harga 

yang relatif murah, sehingga menguntungkan tengkulak dan petani yang 

dirugikan. Keadaan seperti itu dapat dilihat dari sistem pembayaran yang 

dilakukan tengkulak dengan memberi uang muka terlebih dahulu sebelum petani 

memanen hasil padi sawahnya. Petani belum berani dalam menentukan harga 

produk pertanian terutama hasil padi sawah.  
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4.1.2.2 Karakteristik Pedagang Tengkulak 

Berikut ini merupakan gambaran umum responden pedagang tengkulak di 

Kecamatan Pati berdasarkan rata-rata (lihat lampiran 3 karakteristik responden) 

diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Karakteristik Pedagang Tengkulak di Kecamatan Pati 

Uraian Keterangan 

Sumber Modal Utama (%) 

a.  Sendiri 

33 

b.  Penggilingan Padi 67 

Volume Pembelian 40-90 ton/musim panen 

Bentuk Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) 

Bentuk Penjualan  Gabah Kering Giling (GKG) 

Kisaran Harga Pembelian Rp 3.147,- (GKG/Kg)  

Kisaran Harga Penjualan Rp 3.147,- sampai Rp 3.720,- (GKG/Kg)  

Wilayah Pembelian  Kelurahan dalam Kecamatan 100% 

Kegiatan (Fungsi Pemasaran) Penaksiran, Harga, Pemotongan Padi, 

Pengarungan, Pembayaran, Survey lokasi 

Sumber : Data primer (2012) 

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas, sumber permodalan utama responden 

pedagang tengkulak (67%) berasal dari penggilingan padi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa adanya keterkaitan usaha antara responden pedagang 

tengkulak dengan pihak penggilingan padi yang mana pedagang tengkulak 

merupakan kaki tangan dari penggilingan padi. Kemudian sisanya (33%) 

responden pedagang tengkulak menggunakan modal sendiri untuk melakukan 

kegiatan usahanya. Responden pedagang tengkulak yang bekerja secara individu 

bebas memilih kemana mereka akan menjual hasil pembeliannya sesuai dengan 

keuntungan yang diharapkan.   

Bentuk gabah yang dibeli oleh responden pedagang tengkulak mayoritas 

adalah Gabah Kering giling (GKG) dengan harga rata-rata Rp. 3.147,-, kemudian 
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pedagang tengkulak menjual kembali tanpa merubah bentuk dari gabah tersebut 

dengan harga rata-rata Rp. 3.720,- per kilogram. Dalam hal ini responden 

pedagang tengkulak hanya melakukan penaksiran harga gabah petani di sawah 

kemudian melakukan pemotongan padi dan menjual kembali dalam bentuk yang 

sama tanpa memberikan perlakuan khusus. Rata-rata dalam satu musim panen 

mereka mampu membeli gabah dari petani antara 40 ton sampai 90 ton.  

Responden pedagang tengkulak dalam penelitian ini sebagian besar 

beralamat di dua Desa dalam satu Kecamatan yaitu Desa Dengkek (33%) dan 

Desa Geritan (67%) Kecamatan Pati. Hal ini dikarenakan di dua Desa tersebut 

paling dekat dengan penggilingan yaitu penggilingan geritan dan penggilingan 

seleko, selain itu di Desa tersebut juga dekat dengan gudang beras tempat petani 

menjual hasil panennya dan menjadi tempat bertemunya petani dan pedagang 

tengkulak melalui tempat penggilingan, juga di lokasi persawahan yang ada di 

daerah masing-masing sehingga banyak dari responden pedagang tengkulak yang 

bekerja di tempat penggilingan tersebut. Wilayah pembelian pedagang tengkulak 

yaitu desa dalam kecamatan maksudnya yaitu pedagang tengkulak membeli padi 

dari petani yang berada di tempat penggilingan padi dimana ruang lingkup 

pembelian ini masih dalam lingkup satu Kecamatan. Kegiatan yang dilakukan 

oleh pedagang tengkulak yaitu kaitannya dengan fungsi pemasaran adalah 

penaksiran harga, memilih jenis padi, tawar menawar dan pengemasan padi dalam 

kantong beras. Penaksiran harga dalam hal ini adalah para pedagang tengkulak 

mampu menaksir berbagai jenis padi. 
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Kegiatan memilih jenis padi dalam hal ini adalah memilah berbagai jenis 

padi yang akan dibelinya pada saat pembelian sehingga mereka dapat memperoleh 

jenis padi yang diharapkan. Kegiatan pengemasan yang dilakukan oleh para 

pedagang tengkulak dengan tujuan didistribusikan kepada pembeli berikutnya, 

kegiatan pengemasan ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas padi agar tetap 

stabil.  

4.1.2.3 Karakteristik Penggilingan Padi 

  Berikut ini merupakan gambaran umum penggilingan padi di Kecamatan 

Pati berdasarkan rata-rata (lihat lampiran 3 karakteristik responden) diperoleh 

hasil seperti terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Karakteristik penggilingan padi di Kecamatan Pati 

Uraian Keterangan 

Sumber Modal Sendiri dan Pinjaman Non Bank 

Wilayah Pembelian Beberapa Kecamatan Dalam Kabupaten 

Volume Pembelian 120-200 ton/musim 

Bentuk Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) 

Bentuk Penjualan Beras 

Kisaran Harga Pembelian Rp. 3.650,- sampai Rp. 3.750,- (GKP/Kg) 

Kisaran Harga Penjualan Rp. 6.850,- sampai Rp. 7.300,- (Beras/Kg) 

Kegiatan (Fungsi Pemasaran) Pengelompokan jenis gabah, Pengeringan, 

Penggilingan, dan Pengemasan 

Sumber : Data primer (2012)  

  Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku penggilingan padi adalah 

merubah bentuk gabah menjadi beras. Di sini mulai ada perlakuan khusus pada 

gabah untuk diproses menjadi beras yang diawali dengan pengelompokan jenis 

gabah, dan penggilingan gabah. Setelah gabah diproses menjadi beras, kemudian 

pelaku penggilingan padi melakukan pengemasan dalam bentuk kemasan karung 

maupun kemasan berlabel. 
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  Tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa sumber modal utama dari 

penggilingan padi adalah modal sendiri dan dari pinjaman Non bank. Pada era 

globalisasi ekonomi sekarang ini, untuk menambah modal usahanya penggilingan 

padi sangat mungkin untuk menjalin hubungan dengan lembaga Non bank, karena 

mereka memiliki aset berupa usahanya untuk dijadikan sebagai agunan. Untuk 

memenuhi kapasitas gilingnya, penggilingan padi di Kecamatan Pati mampu 

membeli gabah sebanyak 120 ton sampai 200 ton Gabah Kering Giling (GKG) 

dalam satu musim panen.  

4.1.2.4 Karakteristik Pedagang Pengepul  

Berikut merupakan gambaran umum responden pedagang pengepul di 

Kecamatan Pati berdasarkan rata-rata (lihat lampiran 3 karakteristik responden) 

diperoleh hasil seperti terangkum pada tabel berkut ini: 

Tabel 4.4 Karakteristik Pedagang Pengepul di Kecamatan Pati 

Uraian  Pedagang Pengepul 

Bentuk Pembelian  Beras dan Berabel 

Bentuk Penjualan Beras dan Berabel 

Sumber Modal (%):  

a. Sendiri 

b. Sendiri dan Pinjaman Bank 

60% 

40% 

Kisaran Harga Pembelian  Rp. 6.750,- sampai 

Rp. 7.590,-/Kg 

Kisaran Harga Penjualan Rp. 7.335,- sampai 

Rp. 7.458,-/Kg 

Wilayah Pembelian Dalam Kabupaten 

Volume Pembelian 40-90 ton/bulan 

Sumber : Data primer (2012) 

 

Pedagang Pengepul padi di Kecamatan Pati pada umumnya berada di pusat 

Kecamatan dan pusat Kota. Responden pedagang pengepul dalam penelitian ini 

adalah perwakilan pedagang pengepul padi sawah dari tiap Desa di Kecamatan 
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Pati hal ini dikarenakan kegiatan yang di lakukan oleh pedagang pengepul adalah 

mendistribusikan padi hasil pembeliannya kepada pedagang pengecer yang ada di 

masing- masing Desa mereka, adapun Desa yang dimaksud adalah Desa 

Plangitan, Desa Semampir,dan Desa Mustokoharjo. 

Fungsi pemasaran dari pedagang pengepul adalah membeli padi yang sudah 

menjadi beras di tempat penggilingan padi atau di gudang-gudang penyimpanan 

beras milik pedagang pengepul kemudian menyalurkan beras kepada pengecer 

yang ada di pasar-pasar di daerah Kecamatan lain dan Kabupaten. Dalam hal ini 

mereka membeli padi yang sudah menjadi beras dan menjual kembali dalam 

bentuk yang sama tanpa ada perubahan. Dalam sekali transaksi pedagang 

pengepul mampu membeli beras rata-rata sebanyak 40 kg sampai 90 kg. Sumber 

modal pedagang pengepul dalam melakukan usahanya adalah 60% responden 

menggunakan modal sendiri dan 40% responden menggunakan modal sendiri dan 

bantuan pinjaman dari Bank.  

4.1.2.5 Karakteristik Pedagang Pengecer 

Berikut merupakan gambaran umum pedagang pengecer di Kecamatan Pati 

berdasarkan rata-rata (lihat lampiran 3 karakteristik responden) diperoleh hasil 

seperti terangkum pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 Karakteristik Pedagang Pengecer di Kecamatan Pati 

 

Uraian  Pedagang Pengecer 

Bentuk Pembelian  Beras dan Beras Berabel 

Bentuk Penjualan  Beras dan Beras Berabel 

Sumber Modal (%) :  

a. Sendiri 

b. Sendiri dan Pinjaman Non Bank 

60% 

40% 

Varietas beras yang diminati konsumen IR64 

Kisaran Harga Pembelian  Rp. 7.350,- sampai Rp. 

7.400,-/Kg 

Kisaran Harga Penjualan  Rp. 7.600,- sampai Rp. 

7.750,-/Kg 

Volume Pembelian 1-6 ton/bulan 

Fungsi Pemasaran Mengurangi biaya 

produksi, menambah 

biaya pengeluaran 

Sumber :  Data primer (2012) 

 

Pedagang Pengecer di Kecamatan Pati pada umumnya berada di pasar-pasar 

di pusat Kecamatan dan pusat Kota. Dalam hal ini mereka membeli beras dan 

menjualnya kembali dalam bentuk yang sama tanpa ada perlakuan apapu hanya 

saja ada proses pengemasan yang dilakukan agar padi yang sudah menjadi beras 

tidak akan hilang kualitasnya, pedagang pengecer hanya mampu melakukan 

pembelian beras sekitar 1 ton sampai 6 ton. Fungsi pemasaran dari pengecer 

adalah menyalurkan beras kepada para konsumen. Varietas padi yang sudah 

menjadi beras lebih diminati konsumen adalah IR64 karena harga dari IR64 

dipasaran relative terjangkau bagi konsumen. Sumber modal pedagang pengecer 

adalah 60% menggunakan modal sendiri dan 40% menggunakan modal sendiri 

dan bantuan pinjaman dari non Bank. 
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4.1.3 Analisis Deskriptif Persentase 

Prosedur analisis ini digunakan untuk menyajikan data hasil penelitian 

dalam bentuk yang informatif agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini teknik 

analisis yang digunakan cukup sederhana, yaitu dengan mencari proporsi 

(persentase) menggunakan distribusi frekuensi yang diperoleh berdasarkan data 

penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan masing-masing pelaku 

distribusi padi sawah, hasil perhitungan analisis deskriptif persentase mengenai 

pemilihan saluran distribusi padi sawah di Kecamatan Pati dapat ditampilkan pada 

gambar 4.1 di bawah ini: 

Gambar 4.1 

Persentase mengenai pemilihan saluran distribusi padi sawah di Kecamatan Pati. 
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Persentase mengenai pemilihan saluran distribusi komoditas padi sawah di 

Kecamatan Pati. 

Keterangan :   

          = Distribusi hasil panen petani padi sawah 

      = Distribusi hasil pembelian pedagang Tengkulak 

      = Distribusi hasil pembelian penggilingan padi 

          = Distribusi hasil pembelian pedagang pengepul 

 = Distribusi hasil pembelian pedagang pengecer 

4.1.3.1 Distribusi Hasil Panen Petani 

Hasil perhitungan analisis deskriptif persentase mengenai pemilihan saluran 

distribusi hasil panen responden petani di Kecamatan Pati dapat ditampilkan pada 

tabel di bawah ini: 

 Tabel 4.6 Distribusi Hasil Panen Petani Padi Sawah 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Pedagang Tengkulak 53 88% 

Penggilingan Padi 7 12% 

Pedagang Pengepul - 0% 

Pedagang Pengecer - 0% 

Total 60 100% 

Sumber : Data primer (2012) 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6 di atas, menginformasikan bahwa 

dalam pemilihan saluran distribusi hasil panen tidak ada responden petani yang 

menjual gabah kepada pedagang pengepul dan pedagang pengecer. Mayoritas 

responden petani (88%) menjual hasil panen mereka kepada pedagang tengkulak, 

dan sisanya (12%) responden petani menjual gabah kepada penggilingan padi. 

Responden yang memilih menjual hasil panen kepada tengkulak menggunakan 
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cara pengemasan. Proses penjualan yang dimaksud dalam hal ini adalah hasil dari 

panen langsung diberi kantong beras agar kualitasnya baik.  Secara skematis pola 

distribusi hasil panen responden petani dapat disimpulkan yaitu (a) Dari petani ke 

pedagang tengkulak, (b) Dari petani ke penggilingan padi. 

4.1.3.2 Distribusi Hasil Pembelian Pedagang Tengkulak 

Hasil perhitungan analisis deskriptif persentase mengenai pemilihan saluran 

distribusi hasil pembelian gabah/beras responden pedagang Tengkulak di 

Kecamatan Pati dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.7 Distribusi Hasil Pembelian Pedagang Tengkulak 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Penggilingan Padi 15 100% 

Pedagang Pengepul - 0% 

Pedagang Pengecer - 0% 

Total 15 100% 

Sumber : Data primer (2012) 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.7 di atas, menginformasikan bahwa 

dalam pemilihan saluran distribusi hasil pembelian tidak ada responden pedagang 

tengkulak yang menjual kepada pedagang pengepul dan pedagang tengkulak. 

Keseluruhan (100%) responden pedagang tengkulak menjual hasil pembelian 

gabah mereka ke penggilingan padi, karena pada umumnya (67%) responden 

merupakan kaki tangan dari penggilingan padi di daerah-daerah tersebut. Sisanya 

(33%) responden pedagang tengkulak menjual hasil pembelian gabah mereka ke 

pengecer. Secara skematis pola distribusi hasil pembelian responden pedagang 

tengkulak dapat disimpulkan sebagai berikut; Dari pedagang tengkulak ke 

penggilingan padi. 
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4.1.3.3 Distribusi Hasil Pembelian Penggilingan Padi 

 Hasil perhitungan analisis deskriptif persentase mengenai pemilihan 

saluran distribusi hasil pembelian gabah/beras pelaku penggilingan padi di 

Kecamatan Pati dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 Distribusi hasil pembelian penggilingan padi 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Bulog - 0% 

KUD - 0% 

Pedagang Pengepul 6 60% 

Pedagang Pengecer  4 40% 

 Total 10  100% 

   Sumber : Data primer (2012) 

 Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.8 di atas, menginformasikan bahwa 

dalam pemilihan saluran distribusi hasil pembelian (60%) penggilingan padi 

menjual beras kepada pedagang besar dan sisanya (40%) penggilingan padi 

menjual kepada pedagang pengecer. Dalam hal pemasaran beras sebenarnya 

semua penggilingan padi juga melayani pembelian dari konsumen yang dekat 

dengan lokasi penggilingan, akan tetapi dalam jumlah yang sangat kecil.  

Sementara kapasitas giling mereka mampu memproduksi gabah sampai dengan 

120 ton sampai 200 ton gabah dalam empat bulan. Jadi, pemilihan saluran 

distribusi tersebut merupakan pangsa pasar utama yang dimiliki masing-masing 

pelaku penggilingan padi. Secara skematis pola distribusi hasil pembelian 

penggilingan padi dapat disimpulkan sebagai berikut; (a) Dari penggilingan padi 

ke pedagang besar, (b) Dari penggilingan padi ke pedagang pengecer. 
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4.1.3.4 Distribusi Hasil Pembelian Pedagang Pengepul 

Hasil Perhitungan analisis deskriptif persentase mengenai pemilihan saluran 

distribusi hasil pembelian gabah/beras pedagang pengepul di Kecamatan Pati 

dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.9 Distribusi Hasil Pembelian Pedagang Pengepul 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Pengecer 3 60% 

Konsumen 2 40% 

Total 5 100% 

Sumber : Data primer (2012) 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.19 di atas, menginformasikan bahwa 

dalam pemilihan saluran distribusi hasil pembelian, keseluruhan responden 

pedagang pengepul (100%) menjualnya kepada pedagang pengecer dan 

konsumen, dalam hal ini responden bertindak sebagai penyuplai untuk pedagang 

pengecer di pasar maupun di toko-toko. Pedagang pengepul menjual ke pedagang 

pengecer sebesar (60%), sisanya (40%) menjual hasil pembelian gabah ke  

konsumen. Responden pedagang pengepul di Kecamatan Pati merupakan 

pedagang perantara (broker), mereka mempunyai gudang penyimpanan beras dan 

beberapa kendaraan angkut (truk) sebagai kebutuhan supplier untuk pedagang 

pengecer. Secara skematis pola distribusi hasil pembelian responden pedagang 

pengepul dapat disimpulkan sebagai berikut; Dari pedagang pengepul ke       

pedagang pengecer. 
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4.1.3.5 Distribusi Hasil Pembelian Pedagang Pengecer. 

Hasil perhitungan analisis deskriptif persentase mengenai pemilihan 

saluran distribusi hasil pembelian gabah/beras responden pedagang 

pengecer di Kecamatan Pati dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.10 Distribusi Hasil Pembelian Pedagang Pengecer 

Keterangan Frekuensi Persentase 

Konsumen 10 100% 

Total 10 100% 

Sumber : Data primer (2012) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.10 di atas, menginformasikan bahwa 

dalam pemilihan saluran distribusi hasil pembelian, keseluruhan responden 

pedagang pengecer (100%) menjual kepada konsumen. Dalam hal ini pedagang 

pengecer merupakan pelaku tata niaga beras yang berhadapan langsung dengan 

konsumen. Secara skematis pola distribusi hasil pembelian responden pedagang 

pengecer dapat digambarkan sebagai berikut; Dari pedagang pengecer ke 

konsumen. 

4.1.4 Analisis Marjin Pemasaran 

Dalam penelitian ini marjin pemasaran dihitung sebagai selisih antara harga 

jual gabah di tingkat petani dengan harga jual beras di tingkat pengecer. Prosedur 

analisis ini dilakukan dengan memilih dan mengikuti saluran pemasaran dari 

komoditi spesifik, membandingkan harga pada berbagai tingkat pemasaran yang 

berbeda, dan mengumpulkan data penjualan dan pembelian kotor tiap jenis 

pedagang.  

Pada garis besarnya pelaku tata niaga komoditas padi sawah dan beras di 

Kecamatan Pati mayoritas menggunakan saluran distribusi berikut ini, yaitu: Dari 
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petani (88%) ke pedagang tengkulak (100%) ke penggilingan padi (60%) ke 

pedagang pengepul (100%) ke pedagang pengecer (100%) ke konsumen. Berikut 

ini merupakan hasil analisis marjin pemasaran yang terdiri dari biaya yang 

dibutuhkan pelaku pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran dan 

keuntungan yang diterima oleh pelaku pemasaran pada setiap rantai tata niaga 

pemasaran komoditas padi sawah yang paling dominan di Kecamatan Pati.  

Tabel 4.11 di bahwa menginformasikan bahwa jenis pembiayaan utama 

pedagang tengkulak meliputi biaya pemotongan padi, biaya pengangkutan, dan 

bongkar muat adalah sebesar Rp. 380,- per kilogram Gabah Kering Giling (GKG). 

Kemudian penggilingan padi sebesar Rp. 405,- per kilogram Gabah Kering Giling 

(GKG). Total biaya pemasaran pelaku tata niaga selanjutnya masing-masing 

adalah pedagang pengepul Rp. 150,- per kilogram beras dan Pedagang pengecer 

Rp. 200,- per kilogram. Biaya pemasaran (marketing cost) tersebut penggilingan 

padi lebih banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk proses tata niaga padi sawah 

antara lain biaya penggilingnan padi, pengemasan, transportasi dan bongkar-muat 

, biaya penggilingan yang cukup tinggi karena mesin menggunakan bahan bakar 

yang harus di keluarkan oleh penggilingan padi.  Pengeluaran yang paling tinggi 

terjadi pada penggilingan padi, yaitu sebesar Rp. 405,- per kilogram gabah atau 

padi. Besarnya pembiayaan tersebut dikarenakan di penggilingan padi 

mendapatkan perlakuan penting meliputi Gabah Kering Giling (GKG). 
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Tabel 4.11 Analisis Marjin Pemasaran Komoditas Padi Sawah Jenis 

Ciherang di Kecamatan Pati November Tahun 2012 

 

Uraian Satuan(Rp/Kg) Persentase(%) 

1. Petani   

a. Harga jual (GKP)
1
 3.147 41,1

6 

2. Pedagang Tengkulak   

a. Harga beli 3.147 41,1 

b. Margin pemasaran 573 7,5 

c. Biaya pemasaran
2
 380 4,97 

d. Margin keuntungan 193 2,52 

e. Harga jual 3.720 48,6 

3. Penggilingan Padi   

a. Harga Beli 3.720 48,6 

b. Margin pemasaran 3.395 44,4 

c. Biaya Pemasaran
3
 405 5,3 

d. Margin keuntungan 144
7 

1,9 

e. Harga jual 7.115 93 

4. Pedagang Pengepul   

f. Harga beli  7.115 93 

g. Margin pemasaran  278 3,6 

h. Biaya Pemasaran
4
 150 2,0 

i. Margin keuntungan 128 1,7 

j. Harga jual 7.393 96,6 

5.  Pedagang Pengecer   

a. Harga beli  7.393 96,6 

b. Margin pemasaran  257 3,4 

c. Biaya Pemasaran
5
 120 1,6 

d. Margin keuntungan 107 1,4 

e. Harga jual 7.650 100,0 

Sumber : Data Primer diolah 

 

Keterangan :  

1) Gabah Kering Giling  

2) Biaya pemotongan padi, bongkar muat, dan transportasi 

3) Biaya jemur, giling, pengarungan, bongkar muat, dan 

transportasi 

4) Biaya transportasi, pengemasan, dan bongkar muat 

5) Biaya bongkar muat dan transportasi 

6) Harga jual di tingkat pelaku/harga jual di tingkat pengecer 

100% 

7) Rendemen giling di jadikan beras per Kg gabah (60%) x harga 

jual – biaya produksi 



63 

 

 

Marjin pemasaran (Marketing Margin) yang paling tinggi berturut-turut 

terjadi pada penggilingan padi (44,4%), pedagang tengkulak (7,5%), pedagang 

pengepul (3,6%), pedagang pengecer (3,4%). Berdasarkan nilai margin 

keuntungan (net benefit marjin), pemilik penggilingan padi yang memproses 

gabah hingga menjadi beras sekaligus menjualnya memperoleh keuntungan 

sebesar Rp. 144,- per kilogram beras. Pedagang tengkulak yang tidak mengubah 

Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras memperoleh marjin keuntungan 

sebesar Rp. 193,- per kilogram. Para pedagang perantara, mereka mengutip marjin 

keuntungan Rp 128,- untuk pedagang pengepul dan Rp. 107,- untuk pedagang 

pengecer per kilogram beras. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pola Distribusi Komoditas Padi Sawah di Kecamatan Pati 

Pada hakikatnya kegiatan pemasaran dilakukan untuk menyampaikan 

produk dari produsen kepada konsumen. Namun demikian, penyampaian produk 

pertanian seperti gabah atau beras pada umumnya tidak dapat langsung disalurkan 

kepada konsumen. Menurut Mubyarto (1989) pemasaran produk pertanian 

membutuhkan proses yang lebih panjang bila dibandingkan dengan pemasaran 

produk non pertanian. Hal tersebut terjadi karena produk pertanian (gabah atau 

beras) membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus dalam penanganan pasca panen 

padi. Oleh karena itu, pemasaran produk pertanian membutuhkan lembaga-

lembaga pemasaran yang mana lembaga tersebut menjalankan fungsi 

pemasarannya masing-masing. 
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Pola distribusi padi sawah di Kecamatan Pati ditemukan tiga saluran tata 

niaga, yaitu: saluran pemasaran pertama, Dari petani ke pedagang tengkulak ke 

penggilingan padi ke pedagang pengepul ke pedagang pengecer ke konsumen; 

kedua, Dari petani ke pedagang tengkulak ke penggilingan padi ke pedagang 

pengecer ke konsumen; ketiga, Dari petani ke penggilingan padi ke pedagang 

pengepul ke pedagang pengecer ke konsumen. Untuk lebih jelasnya struktur aliran 

tata niaga padi dan beras tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Pola Distribusi Komoditas Padi Sawah Kecamatan Pati 

 

(1)  

 

 

(2)  

 

 

(3) 

 

Pada saluran pemasaran pertama, petani menjual gabah kering giling (GKG) 

ke pedagang tengkulak merupakan kaki tangan pedagang beras. Dari pedagang 

tengkulak disalurkan ke pengilingan padi. Di penggilingan padi gabah 

dikelompokan dan mengalami perlakuan khusus meliputi proses pengeringan, 

penggilingan, dan pengemasan. Beras yang dikemas selanjutnya disalurkan 

kepada pedagang pengepul yang berada di pusat Kecamatan dan Kota. 
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Selanjutnya disalurkan dari pedagang pengepul, beras disalurkan kepada pengecer 

yang berada di pasar-pasar maupun toko-toko. Akan tetapi, pola distribusi yang 

ada di Kecamatan Pati yang terlaksana pola distribusinya yang kedua dan ketiga. 

Kedua, dari petani ke pedagang tengkulak ke penggilingan padi ke pedagang 

pengecer ke konsumen. Ketiga, dari petani ke penggilingan padi ke pedagang 

pengepul ke pedagang pengecer ke konsumen. 

Saluran tata niaga komoditas padi sawah yang kedua yaitu penggilingan 

padi (40%) langsung mendistribusikan berasnya kepada pedagang pengecer di 

pasar dan toko-toko. Sedikitnya jumlah penggilingan padi yang menjual langsung 

kepada pengepul dikarenakan kapasitas giling mereka relatif sedikit, yaitu antara 

120 ton sampai 200 ton beras dalam sekali musim panen. Wilayah pembelian 

penggilingan padi di sekitar Kecamatan Pati. Pinjaman modal yang di lakukan 

penggilingan padi yaitu modal sendiri dan pinjaman non bank, Kegiatan yang 

dilakukan penggiling padi antara lain; penggilingan, pengemasan dan 

pengelompokan. Pengelompokan sendiri dilakukan dengan pengelompokan jenis 

beras yang ada di Kecamatan Pati.   

Pola distribusi komoditas padi yang ketiga, petani (12%) menjual padi atau 

gabah langsung kepada penggilingan padi dalam bentuk Gabah Kering Giling 

(GKG). Di penggilingan padi gabah di proses menjadi beras yang selanjutnya 

disalurkan ke pedagang pengepul. Dari pedagang pengepul kemudian beras 

disalurkan kepada pedagang pengecer. Pedagang pengepul sendiri mampu 

membeli beras rata-rata 40 kg sampai 90 kg.  Bentuk pembelian dan penjualan 

beras yaitu beras dan berabel. Berabel artinya beras yang sudah dalam bentuk 
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kemasan berabel. Sumber modal modal dari modal sendiri 60% dan pinjaman 

40%, karena pengepul sudah memiliki dana untuk membeli beras. Sedangkan 

pedagang pengecer membeli beras rata-rata 1-6 ton, karena pedagang pengecer 

menjual beras yang diminati konsumen yaitu padi yang sudah diproses dalam 

bentuk beras dengan jenis varietas IR64.  

Apabila dicermati lebih jauh, ada satu hal yang menarik dari pola distribusi 

padi di Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yaitu tidak terlibatnya KUD dalam tata 

niaga komoditas pertanian tersebut. Menurut Surono (1998) di Indonesia KUD 

atau kelompok tani tidak banyak berperan dalam hal pemasaran. Kebanyakan 

KUD atau kelompok tani yang ada hanya berperan dalam teknis budidaya dan 

penyaluran sarana produksi pertanian. Kecenderungan ini sama dengan studi yang 

dilakukan oleh Sidik dan Purnomo (1991) dalam Mardianto (2005) yang 

dilakukan di Kabupaten Karawang. Menurutnya, tidak terlibatnya KUD dan 

Bulog disebabkan karena harga gabah yang ada dipasaran lebih tinggi dari harga 

dasar yang ditetapkan pemerintah. KUD dan Bulog tidak ada insentif untuk 

melakukan pembelian padi petani.  

Mayoritas (88%) petani menjual hasil panen mereka kepada pedagang 

tengkulak dengan sistem tebasan. Sistem penjualan dengan tebasan merupakan 

cara pembelian yang tidak transparan, yang mana petani menjual hasil panen 

mereka di sawah tanpa mengetahui jumlah produksi padi dari hasil panen. Dalam 

hal ini petani tidak melakukan pemanenan, pemanenan dilakukan oleh pedagang 

tengkulak setelah ada kesepakatan harga pembelian. Jika rata-rata harga penjualan 

padi yang diterima petani dengan sistem tebasan relative rendah yaitu Rp. 3.147,- 
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per kilogram Gabah Kering Giling (GKG). Kemudian sisanya (12%) petani 

menjual hasil panen langsung ke penggilingan padi dengan sistem kiloan (Per 

Kg), Umumnya mereka melakukan penjualan tersebut dikarenakan lokasi 

sawahnya dekat dengan penggilingan. Harga yang diterima petani dalam menjual 

padi atau gabah ke penggilingan padi lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

sistem kiloan, yaitu rata-rata Rp. 3.500,- per kilogram Gabah Kering Giling 

(GKG). 

Pada umumnya petani menjual hasil panen mereka secara langsung dalam 

bentuk Gabah Kering Giling (GKG) baik kepada pedagang tengkulak maupun 

penggilingan padi. Tidak ada petani yang menjual padi atau gabahnya dalam 

bentuk Gabah kering Panen (GKP) maupun Gabah Kering Simpan (GKS). 

Sebenarnya petani dapat menerima harga lebih tinggi jika seandainya mereka 

menjual padi dalam bentuk beras. Menurut Supriatna (2003) cara penjualan padi 

atau gabah secara langsung sulit dihindari, karena disamping petani mempunyai 

kebutuhan yang mendesak, pada umumnya mereka juga tidak mempunyai sarana 

pengeringan dan penyimpanan yang memadai. Hal ini akan menyebabkan harga 

padi atau gabah petani anjlok di saat suplai gabah pada waktu panen meningkat, 

sehingga menghadapkan petani pada posisi tawar yang sangat lemah. 

Dari berbagai saluran distribusi yang ada, petani menghadapi beberapa 

permasalahan dalam pemasaran hasil panen mereka. Permasalahan yang umum 

ditemui pada petani adalah terbatasnya informasi pasar tersebut akan 

menyebabkan petani tidak mengetahui kepada siapa produk akan dijual dengan 

keuntungan terbaik. Menurut Sayhza (2003) informasi harga yang diterima petani 
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terutama dari lembaga pengumpul seringkali terdapat perbedaan dengan harga 

pasar. Petani tidak mengetahui secara pasti naik turunnya harga padi atau gabah, 

sementara pedagang tengkulak mendapatkan informasi yang lebih cepat dari 

lembaga pemasaran lain. Keterbatasan informasi pasar ini terkait dengan letak 

lokasi usaha tani yang terpencil, pengetahuan dan kemampuan dalam 

menganalisis data yang masih kurang. Di samping itu, pendidikan formal 

masyarakat khususnya petani masih sangat rendah menyebabkan kemampuan 

untuk mencerna atau menganalisis sumber informasi sangat terbatas. Kondisi 

tersebut menyebabkan usaha tani dilakukan tanpa melalui perencanaan yang 

matang.  

Selain permasalahan tersebut di atas, pembayaran kredit yang dilakukan 

oleh pedagang tengkulak masih ditemui di wilayah ini. Kondisi demikian akan 

membuat petani semakin kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan untuk 

melakukan produksi usaha tani berikutnya. Sebab, Pendapatan yang mereka 

terima dari hasil panen umumnya tergolong kecil, rata-rata hanya sekitar Rp. 

850.000,- sampai Rp.1.500.000,- per bulan. Bukan tidak mungkin hal ini akan 

memicu petani untuk melakukan pinjaman dalam mengelola kegiatan usaha tani 

berikutnya. 

4.2.2 Nilai Rantai Distribusi Komoditas padi 

Pada garis besarnya rantai tata niaga komoditas padi sawah di Kecamatan 

Pati Kabupaten Pati yaitu Dari petani ke pedagang tengkulak ke penggilingan padi 

ke pedagang pengepul ke pedagang pengecer ke konsumen. Secara skematis nilai 
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margin pemasaran (marketing margin) komoditas padi sawah di Kecamatan Pati 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.3 Marjin Pemasaran pada setiap pelaku Tata Niaga Padi Sawah  

                            di Kecamatan Pati 

 

 

      ( Rp. 573,-/Kg) 

 (Rp. 353,-/Kg)       

    

      ( Rp.3.395,-/Kg) 

 

 

      ( Rp. 278,-/Kg) 

   

 

      ( Rp. 257,-/Kg) 

             

 

Berdasarkan skema margin pemasaran di atas, dapat di ketahui bahwa 

panjangnya saluran distribusi yang ada di Kecamatan Pati memicu tingginya 

disparitas antara harga padi atau gabah di tingkat petani dan konsumen. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya selesih harga gabah atau padi di tingkat petani dan 

di tingkat konsumen yaitu Rp. 4503,-/Kg. Banyaknya pelaku dalam tata niaga 

akan menyebabkan besarnya biaya distribusi (marjin pemasaran yang tinggi), 
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sehingga ada bagian yang harus dikeluarkan sebagai keuntungan pelaku tata 

niaga. Keadaan ini cenderung memperkecil bagian yang diterima petani dan 

memperbesar biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen (Syahza,2003). 

Pada gambar 4.3 menginformasikan bahwa marjin pemasaran (marketing 

margin) yang tidak dapat dinikmati petani (88%) terdistribusi ke pedagang 

tengkulak yaitu sebesar Rp. 3.147,- per kilogram Gabah Kering Giling (GKG). 

Sebaliknya petani (12%) yang menjual padi atau gabahnya dari pedagang 

tengkulak ke penggilingan padi memperoleh nilai marjin sebesar Rp. 353,- per 

kilogram. Hal ini dikarenakan harga jual dengan sistem tebasan ke pedagang 

tengkulak umumnya lebih rendah (Rp. 3.147,-/kg), jika dibandingkan dengan 

harga jual di penggilingan padi yaitu sebesar Rp. 3.500,- per kilogram. Sehingga 

petani yang mendistribusikan padi atau gabah ke pedagang tengkulak tidak dapat 

memperoleh nilai tambah dari kegiatan pemasaran hasil panen padi. 

Pedagang tengkulak yang membeli padi atau gabah dari petani dengan harga 

Rp. 3.147,- perkilogram, yang selanjutnya dijual ke penggilingan padi dengan 

harga Rp. 3.720,- per kilogram memperoleh nilai margin Rp. 573,- per kilogram. 

Keuntungan bersih (net benefit margin) yang diperoleh pedagang tengkulak dalam 

mendistribusikan hasil pembelian padi atau gabah dari petani ke penggilingan 

padi adalah Rp. 193,- per kilogram setelah dikurangi dengan biaya pemasaran 

(marketing cost) untu pemotongan padi, bongkar muat dan transportasi sebesar 

Rp. 380,- per kilogram. 

Selanjutnya penggilingan padi yang merubah bentuk gabah atau padi 

menjadi beras menjualnya ke pedagang tengkulak dengan harga jual Rp. 7.115,- 
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per kilogram beras. Penggilingan padi memperoleh marjin pemasaran sebesar Rp. 

3.395,- per kilogram atau sekitar 44,4 persen dari keseluruhan marjin pemasaran 

gabah atau beras. Besarnya marjin pemasaran pada pemilik penggilingan, 

dikarenakan di penggilingan padi atau gabah dikeringkan terlebih dahulu menjadi 

gabah kering Giling (GKG). Dalam proses penggilingan tersebut akan mengalami 

susut hasil sekitar 60 persen dari berat gabah yang semula. Biaya pemasaran yang 

dikeluarkan oleh penggilingan padi untuk mendistribusikan beras ke pedagang 

pengepul adalah Rp. 405,- per kilogram, dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 

125,- per kilogram.  

Di pedagang pengepul kemudian bera dijual ke pedagang pengecer dengan 

harga jual Rp. 7.393,- per kilogram. Marjin pemasaran sebesar Rp. 278,- per 

kilogram atau sekitar 3,6 persen dari keseluruhan marjin pemasaran gabah atau 

padi. Besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh pedagang pengepul untuk 

mendistribusikan beras ke pengecer yaitu Rp. 150,- per kilogram beras, meliputi 

biaya transportasi, bongkar muat dan biaya pengemasan. Selanjutnya pedagang 

pengecer yang merupakan pelaku yang berhadapan langsung dengan konsumen 

menjual beras tersebut dengan harga Rp. 7.650,- per kilogram. Marjin pemasaran 

di pengecer yaitu Rp. 257,- per kilogram atau 3,4 persen. Pedagang pengecer 

memperoleh keuntungan bersih Rp. 107,- per kilogram dengan biaya pemasaran 

yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 120,- per kilogram untuk biaya transportasi 

dan bongkar muat. 

Meskipun keuntungan di penggilingan hanya Rp. 144,- per kilogram beras, 

tetapi volume penjualannya paling besar yaitu sekitar 120 ton sampai 200 ton 
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beras dalam sekali musim panen. Keuntungan di penggilngan padi tersebut hanya 

dilihat secara kasar dari hasil kuantitatif rendemen giling (60%). Menurut Balai 

Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian (2005) dalam proses pengolahan padi 

atau gabah menjadi beras juga akan menghasilkan nilai tambah, yaitu hasil 

kandungan bekatul (8-10%) dan sekam (23%) yang semuanya mempunyai nilai 

ekonomi yang tinggi. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa proses pengolahan sangat menentukan 

nilai tambah dari setiap kegiatan pasca panen dan pemasaran komoditas pertanian. 

Petani yang menjual hasil panen secara langsung di sawah, tidak dapat ikut 

menikmati nilai tambah yang dihasilkan dari perdagangan gabah atau padi. 

Menurut Fisher (1981) dalam Nuryanti (2003) pangsa marjin yang dinikmati 

petani sangat tergantung pada elastisitas dari penawaran dan permintaan suatu 

komoditas oleh karena itu, dalam kasus gabah atau padi menjadi beras yang 

merupakan barang kebutuhan pokok, apabila marjin pemasaran meningkat maka 

persentase marjin yang tidak dapat dinikmati petani semakin kecil (atau semakin 

besar) dibandingkan marjin konsumen yang hilang seiring peningkatan (atau 

penurunan) elastisitas penawaran gabah atau padi menjadi beras terhadap 

permintaan gabah atau padi menjadi beras. 

Menurut Natawidjaja (2001) dalam Mardianto (2005) pelaku tata niaga 

beras di sebagian besar wilayah mampu meningkatkan marjin keuntungannya 

pada saat terjadi kenaikan harga di pasar konsumen dengan cara menangguhkan 

kenaikan harga yang diterima pada harga yang seharusnya dibayarkan kepada 

petani. Sebaliknya pelaku juga mampu menjaga marjin keuntungan yang sama 
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walaupun harga di tingkat konsumen sedang turun dengan cara mempercepat 

penurunan harga beli pada petani, sehingga resiko pasar dibebankan seluruhnya 

pada petani. Perilaku tersebut menunjukkan adanya kekuatan monopsonistik 

karena mereka memiliki aksesibilitas dan informasi yang cepat ke pasar 

konsumen. Dengan penguasaan pasar tersebut pelaku tata niaga dapat meneruskan 

risiko fluktuasi pasar pada tingkat dibawahnya dan akhirnya sampai pada petani 

sebagai penerima risiko tanpa mampu menolak ataupun menghindari. 

Dalam hal ini petani hanya sebatas sebagai produsen gabah atau padi 

sekaligus price taker, mereka cenderung menjual produknya berupa gabah atau 

padi sawah dan bukan berupa beras. Keadaan ini memperlihatkan adanya 

keterpisahan petani dari tata niaga komoditas gabah atau padi. Dengan demikian, 

adanya disparitas antara harga padi atau gabah dan konsumen. Sangat tinggi hasil 

yang diterima oleh pedagang tengkulak, pedagang pengepul, dan pedagang 

pengecer tidak akan dinikmati oleh petani. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

 1. Pola distribusi komoditas padi sawah di Kecamatan Pati ada dua pola 

distribusi yang berjalan yaitu pertama, Dari petani ke pedagang 

tengkulak ke penggilingan padi ke pedagang pengecer ke konsumen; 

kedua, Dari petani ke penggilingan padi ke pedagang pengepul ke 

pedagang pengecer ke konsumen. Dengan pola disribusi yang ada para 

pelaku tata niaga beras dapat memperoleh keuntungan. 

2. Dari kedua pola distribusi yang ada, petani menghadapi beberapa 

permasalahan dalam pemasaran hasil padi yang sudah diproses menjadi 

beras. Permasalahan yang ditemui pada petani adalah terbatasnya 

informasi harga padi yang sudah menjadi beras. Selain permasalahan 

tersebut, pembayaran menunggak yang dilakukan oleh pedagang 

tengkulak masih ditemui di wilayah Kecamatan Pati.  

3. Marjin pemasaran yang paling tinggi berturut-turut terjadi pada 

penggilingan padi (44,4%), pedagang tengkulak (7,5%), pedagang 

pengepul (3,6%), dan pedagang pengecer (3,4%). Sedangkan, 

berdasarkan nilai marjin keuntungan , pedagang tengkulak Rp. 193,- per 

Kg, penggilingan padi memperoleh keuntungan Rp. 144,- per Kg, 
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pedagang pengepul Rp. 128,- per Kg, pedagang pengecer memperoleh 

keuntungan Rp. 107,- per Kg. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Petani harus memaksimalkan peran kelompok tani dalam kegiatan pasca 

menanam dan pemasaran hasil beras tersebut secara terpadu dan 

terkoordinir. Bersatunya petani dalam kelompok tani akan memperkuat 

bargaining power terhadap pelaku tata niaga beras. Dengan 

berfungsinya kelompok tani tersebut,  maka rantai pemasaran dapat 

diperpendek sehingga akan menguntungkan bagi petani maupun 

konsumen.  

2. Ketidakterlibatan petani secara langsung ke dalam pasar membuat petani 

tidak dapat menangkap insentif dari nilai tambah perdagangan padi dan 

beras. Dalam jangka pendek hendaknya pemerintah mendorong petani 

untuk menjual padi atau gabah dalam bentuk beras. Agar komoditas 

mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dan harganya tidak jatuh 

pada saat panen raya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan 

pemerintah melalui kelompok tani untuk mengembangkan lumbung padi 

dan fasilitas jemur di pedesaan. Hal ini akan memperpendek rantai 

pemasaran, sehingga diharapkan dapat memperkecil disparitas antara 

harga padi dan harga beras. 
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3. Berdasarkan analisis margin pemasaran dapat diketahui bahwa melalui 

proses produksi yang ada di Kecamatan Pati, rantai pemasaran yang 

terjadi yaitu petani ke tengkulak Rp. 573,- ke penggilingan Padi Rp. 

3.395,- ke pedagang pengepul Rp. 278,- ke pedagang pengecer Rp. 257,-

adalah sekitar Rp. 4.503,- per Kg. Keuntungan yang seharusnya 

diperoleh petani jika menjual padi dan sudah menjadi beras langsung ke 

konsumen. Sehingga salah satu alternatif agar petani padi sawah dapat 

memperoleh nilai tambah dalam pemasaran hasil panen padi sawah 

adalah dengan menjual padi menjadi beras secara langsung ke konsumen 
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ANGKET UNTUK PETANI 

NILAI RANTAI DISTRIBUSI KOMODITAS PADI SAWAH DI 

KECAMATAN PATI 

Oleh : Agus Ariwibowo 

A. Identitas Responden  

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Alamat   : 

B. Daftar Pertanyaan  

a)  Karakteristik Responden 

1. Berapa rata-rata kepemilikan lahan usahatani saudara? 

2. Apa varietas padi yang sering saudara gunakan dalam berusahatani? 

3. Berapa kali intensitas panen usahatani saudara dalam setahun? 

4. Dari mana sumber modal saudara untuk melakukan kegiatan usahatani? 

5. Berapa rata-rata pendapatan usahatani saudara dalam satu kali panen? 

6. Berapa biaya produksi yang saudara keluarkan untuk satu kali panen? 

7. Adakah kendala yang saudara alami dalam memasarkan hasil panen 

saudara? 

              a. Modal  : 

              b. Pemasaran  : 

              c. Harga bahan baku : 

              d. Lain-lain  : 

 

b)  Distribusi Hasil Panen Dominan 

                                                                                                        Satuan (Kg) 

 

Jenis Padi Tengkulak Penggilingan Padi Konsumen 

Volume Harga Volume Harga 
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c). Hasil Panen Padi Sawah 

 

No Jenis padi Jumlah (Kg) Harga jual (Rp) 

    

 

 

d)  Biaya produksi dalam satu kali panen padi sawah 

 

1.  Fixed cost 

 

No Jenis Harga (Rp) 

1. Sewa lahan  

2. BBM  

3. Biaya menanam  

4. Biaya memanen  

5. Keperluan lainnya, 

Sebutkan: 

 

 

 

2. Variabel cost 

 

No Jenis Harga (Rp) 

1. Perawatan tanam  

2. Perawatan sesudah tanam  

3. Keperluan lainnya, 

Sebutkan: 
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e). Marjin Pemasaran 

 

 

A. Fixed Cost                     Rp ………………. 

B. Variabel Cost                Rp ………………. 

                                      Rp ………………. 

C. Beban Usaha                                                                 Rp …………… 

D. Harga Jual                                                                     Rp …………… 

E. Margin Pemasaran                                                        Rp …………… 
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ANGKET UNTUK TENGKULAK 

NILAI RANTAI DISTRIBUSI KOMODITAS PADI SAWAH DI 

KECAMATAN PATI 

Oleh : Agus Ariwibowo 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Alamat   : 

B. Daftar Pertanyaan 

a) Karakteristik Responden 

1. Dari mana sumber modal utama yang saudara miliki? 

2. Di mana wilayah-wilayah pembelian yang saudara lakukan? 

3. Berapakah kisaran volume pembelian dalam sekali musim 

panen? 

4. Dalam bentuk apa pembelian padi sawah yang saudara 

lakukan? 

5. Kegiatan apa saja yang saudara lakukan dalam proses 

pembelian padi sawah? 

b) Kegiatan Distribusi Hasil Pembelian                          Satuan (Kg) 

 

Jenis 

Padi 

Penggilingan Padi Pengepul  

Konsumen 
Volume Harga Volume Harga 
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c). Harga Beras dan Biaya Pemasaran 

No Jenis beras 

yang dibeli 

Jumlah 

(kg) 

Harga 

beli 

(Rp) 

Harga 

jual 

(Rp) 

Biaya pemasaran 

(Rp) 

     1. Biaya 

transportasi 

a) BBM 

Rp ………........ 

b) Sewa mobil 

Rp …………… 

c) Lainnya 

Rp …………… 

2. Biaya bongkar  

muat Rp ……… 

3. Biaya lainnya 

Rp ……………. 

 

d) Marjin Pemasaran 

A. Harga Beli                                                                       Rp ……. 

B. Biaya Pemasaran  

1. Biaya Transportasi      Rp …………... 

2. Biaya Bongkar Muat   Rp …………... 

3. Biaya Lain-lain            Rp ………….. 

Total Biaya Pemasaran                                  Rp ………... 

C. Beban Usaha                                                                    Rp …… 

D. Harga Jual                                                                        Rp …… 

E. Marjin Pemasaran                                                            Rp ……  
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ANGKET UNTUK PENGGILINGAN PADI 

NILAI RANTAI DISTRIBUSI KOMODITAS PADI SAWAH DI 

KECAMATAN PATI 

Oleh : Agus Ariwibowo 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Alamat   : 

B. Daftar Pertanyaan 

a). Karakteristik Responden 

1. Dari mana sumber modal utama yang saudara miliki? 

2. Di mana wilayah-wilayah pembelian yang saudara lakukan? 

3. Berapakah kisaran volume pembelian dalam sekali musim 

panen? 

4. Dalam bentuk apa pembelian padi sawah yang saudara 

lakukan? 

5. Kegiatan apa saja yang saudara lakukan dalam proses 

pembelian padi sawah? 

b). Kegiatan Distribusi Hasil Pembelian                          Satuan (Kg) 

 

Jenis 

Padi 

Pengepul Pengecer  

Konsumen 
Volume Harga Volume Harga 
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c). Harga Beras dan Biaya Pemasaran 

No Jenis beras 

yang dibeli 

Jumlah 

(kg) 

Harga 

beli 

(Rp) 

Harga 

jual 

(Rp) 

Biaya pemasaran 

(Rp) 

     4. Biaya 

transportasi 

e) BBM 

Rp …………… 

f) Sewa mobil 

Rp …………… 

g) Lainnya 

Rp …………… 

5. Biaya bongkar  

muat Rp ……… 

6. Biaya lainnya 

Rp ……………. 

 

h) Marjin Pemasaran 

A. Harga Beli                                                                       Rp …… 

B. Biaya Pemasaran  

1. Biaya Transportasi      Rp …………... 

2. Biaya Bongkar Muat   Rp …………... 

3. Biaya Lain-lain            Rp ………….. 

Total Biaya Pemasaran                                  Rp ………... 

C. Beban Usaha                                                                    Rp …… 

D. Harga Jual                                                                        Rp …… 

E. Marjin Pemasaran                                                            Rp …… 
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ANGKET UNTUK PENGEPUL 

NILAI RANTAI DISTRIBUSI KOMODITAS PADI SAWAH DI 

KECAMATAN PATI 

Oleh : Agus Ariwibowo 

 

A. Identitas Responden 

1. Nama    : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Alamat   : 

B. Daftar Pertanyaan  

a) Karakteristik Responden 

1. Dari mana sumber modal utama yang saudara miliki? 

2. Dimana wilayah-wilayah pembelian yang saudara lakukan? 

3. Dalam bentuk apa pembelian padi sawah yang saudara 

lakukan? 

4. Berapakah kisaran volume pembelian dalam sekali musim 

panen? 

5. Kegiatan apa saja yang saudara lakukan dalam proses 

pemasaran padi sawah? 

b) Kegiatan Distribusi Hasil Pembelian                          Satuan (Kg) 

 

Jenis padi  

Pengecer  

Konsumen 
Volume Harga 
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c).  Harga Beras dan Biaya Pemasaran 

No Jenis beras 

yang dibeli 

Jumlah 

(kg) 

Harga 

beli 

(Rp) 

Harga 

jual 

(Rp) 

Biaya pemasaran 

(Rp) 

     1. Biaya transportasi 

a) BBM 

Rp …………… 

b) Sewa mobil 

Rp …………... 

c) Lainnya 

Rp …………... 

2. Biaya bongkar  

muat Rp ………. 

3. Biaya lainnya          

Rp …………….. 

 

c) Marjin Pemasaran 

A. Harga Beli                                                                       Rp …… 

B. Biaya Pemasaran  

1. Biaya Transportasi      Rp …………... 

2. Biaya Bongkar Muat   Rp …………... 

3. Biaya Lain-lain            Rp ………….. 

Total Biaya Pemasaran                                  Rp ………... 

C. Beban Usaha                                                                    Rp …… 

D. Harga Jual                                                                        Rp …… 

E. Marjin Pemasaran                                                            Rp ……  
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ANGKET UNTUK PENGECER 

NILAI RANTAI DISTRIBUSI KOMODITAS PADI SAWAH DI 

KECAMATAN PATI 

Oleh : Agus Ariwibowo 

 

A. Identitas Responden  

1. Nama    : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Alamat   : 

B. Daftar Pertanyaan 

 a) Karakteristik Responden 

  1. Dari mana sumber modal utama yang saudara miliki? 

  2. Berapakah kisaran volume pembelian dalam satu bulan? 

3. Kegiatan apa saja yang saudara lakukan dalam proses 

pemasaran padi sawah? 

4. Jenis beras varietas apakah yang lebih diminati 

konsumen? 

b) Kegiatan Penjualan Beras                                       Satuan (Kg) 

 

Jenis padi  

Konsumen  

Konsumen 
Volume Harga 
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c). Harga Beras dan Biaya Pemasaran 

No Jenis 

beras 

yang 

dibeli 

Jumlah 

(kg) 

Harga 

beli 

(Rp) 

Harga 

jual 

(Rp) 

Biaya pemasaran (Rp) 

     1. Biaya transportasi 

1. BBM 

Rp ……………… 

2. Sewa mobil 

Rp ……………… 

3. Lainnya 

Rp ……………… 

2. Biaya bongkar  

muat Rp ………. 

3. Biaya lainnya 

    Rp …………….. 

 

C. Marjin Pemasaran 

A. Harga Beli                                                                       Rp …...... 

B. Biaya Pemasaran  

1.   Biaya Transportasi      Rp …………... 

            2.   Biaya Bongkar Muat   Rp …………... 

            3.   Biaya Lain-lain            Rp ………….. 

Total Biaya Pemasaran                                  Rp ………... 

C. Beban Usaha                                                                    Rp ……. 

D. Harga Jual                                                                        Rp ……. 

E. Marjin Pemasaran                                                            Rp ……. 
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KARAKTERISTIK PETANI PADI SAWAH DI KECAMATAN PATI 

No. 

Res 

Lahan 

(M2) 

Varietas 

dominan 

Intensitas 

panen/tahun 

Biaya produksi 

(RP) Pendapatan (RP) Sumber Modal 

 

Kendala Pemasaran 

1 2400 Ciherang 3 kali 1.250.000 2.050.000 Sendiri - 

2 2450 Ciherang 3 kali 1.350.000 2.150.000 Sendiri - 

3 2600 IR64 3 kali 1.500.000 2.550.000 Pinjaman Non Bank Informasi Harga Gabah Naik Turun 

4 2600 IR64 3 kali 1.600.000 2.650.000 Sendiri - 

5 2400 Ciherang 3 kali 1.300.000 2.150.000 Sendiri - 

6 2850 Ciherang 3 kali 1.800.000 2.350.000 Pinjaman Non Bank - 

7 3000 IR64 3 kali 2.100.000 3.350.000 Pinjaman Non Bank - 

8 3100 IR64 3 kali 2.350.000 3.450.000 Pinjaman Non Bank Pembayaran Gabah Secara Kredit 

9 3100 Ciherang 3 kali 2.450.000 3.450.000 Sendiri - 

10 2400 Ciherang 3 kali 1.250.000 2.250.000 Sendiri - 

11 2450 Ciherang 3 kali 1.350.000 2.150.000 Pinjaman Non Bank Informasi Harga Gabah 

12 2850 IR64 3 kali 1.650.000 3.450.000 Sendiri - 

13 3000 IR64 3 kali 2.250.000 4.100.000 Sendiri - 

14 3100 Ciherang 3 kali 2.450.000 3.500.000 Pinjaman Non Bank - 

15 2850 Ciherang 3 kali 1.850.000 3.650.000 Pinjaman Non Bank - 

16 2600 Ciherang 3 kali 1.550.000 2.250.000 Sendiri Keterbatasan Informasi Pasar 

17 3000 IR64 3 kali 2.350.000 3.750.000 Pinjaman Non Bank - 

18 3100 IR64 3 kali 2.250.000 3.500.000 Pinjaman Non Bank - 

19 2850 Ciherang 3 kali 1.850.000 3.350.000 Sendiri - 

20 2600 Ciherang 3 kali 1.500.000 2.850.000 Sendiri - 

21 2400 IR64 3 kali 1.300.000 3.450.000 Pinjaman Non Bank - 

22 2450 Ciherang 3 kali 1.450.000 3.650.000 Pinjaman Non Bank Pembayaran Gabah Secara Kredit 

23 2850 Ciherang 3 kali 1.800.000 3.750.000 Sendiri Informasi Harga Gabah Tidak Ada 
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24 2600 Ciherang 3 kali 1.550.000 3.100.000 Pinjaman Non Bank - 

25 2400 Mikongga 3 kali 1.250.000 3.450.000 Pinjaman Non Bank - 

26 2450 IR64 3 kali 1.300.000 3.250.000 Pinjaman Non Bank - 

27 2600 Cigelis 3 kali 1.650.000 4.200.000 Pinjaman Non Bank - 

28 2850 Mikongga 3 kali 1.800.000 4.050.000 Pinjaman Non Bank - 

29 3000 Mikongga 3 kali 2.300.000 4.200.000 Sendiri - 

30 3100 IR64 3 kali 2.350.000 3.700.000 Sendiri - 

31 2600 Ciherang 3 kali 1.550.000 2.850.000 Pinjaman Non Bank Informasi Harga Gabah 

32 2850 Mikongga 3 kali 1.850.000 2.950.000 Sendiri - 

33 2600 Ciherang 3 kali 2.100.000 3.450.000 Pinjaman Non Bank - 

34 3100 IR64 3 kali 2.400.000 3.550.000 Sendiri - 

35 3100 Cigelis 3 kali 2.350.000 3.750.000 Sendiri - 

36 3000 Mikongga 3 kali 2.250.000 3.350.000 Pinjaman Non Bank - 

37 2850 IR64 3 kali 1.750.000 3.250.000 Pinjaman Non Bank - 

38 2600 Cigelis 3 kali 1.450.000 2.850.000 Sendiri - 

39 2400 Ciherang 3 kali 1.250.000 2.250.000 Pinjaman Non Bank Keterbatasan Informasi Harga 

40 2450 Mikongga 3 kali 1.350.000 2.450.000 Pinjaman Non Bank - 

41 2600 Cigelis 3 kali 1.550.000 2.850.000 Pinjaman Non Bank - 

42 2850 Mikongga 3 kali 1.650.000 2.950.000 Pinjaman Non Bank - 

43 3000 Ciherang 3 kali 2.100.000 3.250.000 Sendiri - 

44 3100 Ciherang 3 kali 2.250.000 3.650.000 Pinjaman Non Bank Keterbatasan Informasi Harga 

45 3000 Mikongga 3 kali 2.100.000 3.350.000 Pinjaman Non Bank Informasi Harga Tidak Ada 

46 2850 Cigelis 3 kali 1.650.000 2.250.000 Sendiri - 

47 2600 Ciherang 3 kali 1.600.000 2.750.000 Sendiri - 

48 2400 Mikongga 3 kali 1.250.000 2.450.000 Pinjaman Non Bank - 

49 2450 Cigelis 3 kali 1.250.000 2.400.000 Sendiri - 

50 2850 Mikongga 3 kali 1.700.000 2.850.000 Sendiri - 
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51 2600 Mikongga 3 kali 1.550.000 2.650.000 Sendiri - 

52 2400 Cigelis 3 kali 1.350.000 2.250.000 Pinjaman Non Bank Pembayaran Kredit oleh Tengkulak 

53 2450 IR64 3 kali 1.250.000 2.550.000 Pinjaman Non Bank - 

54 2850 IR64 3 kali 1.450.000 3.750.000 Pinjaman Non Bank - 

55 2600 Ciherang 3 kali 1.600.000 3.100.000 Pinjaman Non Bank - 

56 2850 Mikongga 3 kali 1.700.000 3.550.000 Pinjaman Non Bank - 

57 3000 Ciherang 3 kali 2.250.000 4.350.000 Sendiri - 

58 3100 Ciherang 3 kali 2.450.000 4.100.000 Pinjaman Non Bank - 

59 3000 Mikongga 3 kali 2.100.000 3.950.000 Pinjaman Non Bank - 

60 2800 Mikongga 3 kali 1.750.000 3.350.000 Sendiri - 

    1500/Kg gkg 14 jt/ha   
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KARAKTERISTIK PEDAGANG TENGKULAK DI KECAMATAN PATI 

No.Res Bentuk  

Pembelian 

Bentuk 

Penjualan 

Volume Pembelian 

(Ton/Musim) 

Wilayah Pembelian Sumber Modal Kegiatan yang dilakukan  

(Fungsi Pemasaran) 

1 GKG GKG 40 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Penaksiran Harga, Pemotongan Padi, 

Pengarungan 

2 GKG GKG 60 Desa dalam dan luar 

kecamatan 

Sendiri Penaksiran dan Pemotongan Padi 

 

3 GKG GKG 80 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Survey Lokasi, 

Penaksiran,Pemotongan 

4 GKG GKG 50 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Penaksiran dan Pembayaran 

5 GKG GKG 50 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Penaksiran, Pembayaran, 

Penimbangan 

6 GKG GKG 90 Desa dalam Kecamatan Sendiri Penaksiran Kuantitas Padi 

7 GKG GKG 90 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Penaksiran, Pembelian, Pemotongan 

8 GKG GKG 50 Desa dalam Kecamatan  Sendiri Penaksiran dan Pemotongan 

9 GKG GKG 40 Desa dalam Kecamatan Sendiri Penaksiran Harga, Pemotongan Padi 

10 GKG GKG 60 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Penaksiran dan Pemotongan Padi 

11 GKG GKG 80 Desa dalam dan luar 

Kecamatan 

Sendiri Penaksiran Kuantitas Padi 

12 GKG GKG 50 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Survey Lokasi, Penaksiran, 

Pemotongan 

13 GKG GKG 50 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Penaksiaran, Pembayaran, 

Penimbangan 

14 GKG GKG 40 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Penaksiran dan Pemotongan Padi  

15 GKG GKG 60 Desa dalam Kecamatan Penggilingan Padi Penaksiran, Pembayaran, 

Pemotongan 
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KARAKTERISTIK PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN PATI 

No. Res Bentuk 

Pembelian 

Bentuk 

Penjualan 

Volume 

Pembelian 

(Ton/Musim) 

Wilayah Pembelian Sumber Modal Kegiatan yang dilakukan 

(Fungsi Pemasaran)  

1 GKG Beras Berabel 120 Beberapa Kecamatan Sendiri Penggilingan dan  Pengemasan 

2 GKG Beras Berabel 150 Kecamatan dalam dan 

luar Kabupaten 

Pinjaman Non 

Bank 

Pengemasan dan Pengemasan 

3 GKG Beras 120 Beberapa Kecamatan  Pinjaman Non 

Bank 

Penggilingan dan Pengemasan 

4 GKG Beras 150 Beberapa Kecamatan Sendiri Pengelompokan, Penggilingan, 

Pengemasan 

5 GKG Beras 150 Beberapa Kecamatan Pinjaman Non 

Bank 

Pengeringan, Penggilingan, 

Pengarungan 

6 GKG Beras Berabel 180 Kecamatan dalam dan 

luar kabupaten 

Pinjaman Non 

Bank 

Pengelompokan, Pengemasan, 

Penggilingan 

7 GKG Beras 150 Beberapa Kecamatan Sendiri Pengemasan dan Penggilingan 

8 GKG Beras 150 Beberapa Kecamatan Sendiri Pengemasan dan Penggilingan,  

9 GKG Beras 200 Beberapa Kecamatan Pinjaman Non 

Bank 

Penggilingan dan Pengemasan 

10 GKG Beras 200 Beberapa Kecamatan Sendiri Pengemasan, Pengelompokan, 

Penggilingan 
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KARAKTERISTIK PEDAGANG PENGEPUL DI KECAMATAN PATI 

No.Res Bentuk 

Pembelian 

Bentuk 

Penjualan 

Volume Pembelian 

(Ton/Bulan) 

Wilayah Pembelian Sumber Modal Kegiatan yang dilakukan 

1 Beras Beras 50 Dalam Kabupaten Sendiri - 

2 Beras Berlabel 80 Dalam Kabupaten Sendiri Labelling 

3 Berlabel Berlabel 90 Dalam Kabupaten Pinjaman Bank - 

4 Beras Berlabel 60 Dalam Kabupaten Pinjaman Bank Labelling 

5 Beras Beras 40 Dalam Kabupaten Sendiri - 
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KARAKTERISTIK PEDAGANG PENGECER DI KECAMATAN PATI 

No.Res Bentuk 

Pembelian 

Bentuk 

Penjualan 

Sumber Modal Volume Pembelian 

(Ton/Bulan) 

Varietas Beras Yang Lebih 

Diminati Konsumen 

Fungsi Pemasaran 

1 Beras Beras Sendiri 5 Ciherang Meningkatkan 

Pendapatan Petani 

2 Beras Berlabel Beras Berlabel Pinjaman 6 Ciherang Mengurangi Biaya 

Produksi 

3 Beras Berlabel Beras Berlabel Pinjaman 3 Ciherang - 

4 Beras Beras Sendiri 4 IR64 - 

5 Beras Beras Sendiri 2 IR64 - 

6 Beras Beras Sendiri 1 Ciherang - 

7 Beras Berlabel Beras Berlabel Pinjaman 4 IR64 - 

8 Beras Beras Sendiri 2 Ciherang Menambah Biaya 

Pengeluaran 

9 Beras Berlabel Beras Berlabel Pinjaman 5 Ciherang Mengurangi Biaya 

Produksi 

10 Beras Beras Sendiri 3 IR64 - 
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PRESENTASE VARIETAS PADI SAWAH DOMINAN 

No. Jenis Padi Jumlah Petani Persentase 

1 Ciherang 30 40% 

2 IR64 18 24% 

3 Mikongga 17 22,67% 

4 Cigelis 10 13,33% 

Jumlah 75 100% 
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Distribusi Hasil Panen Petani Padi di Kecamatan Pati 

No Nama Bentuk 

Gabah 

Tengkulak Penggilingan 

Padi 

Pengepul Pengecer Keterangan 

1 Samanhudi GKG     Tebasan 

2 Nasuka GKG     Tebasan 

3 H. Sukardi GKG     Tebasan 

4 Supardi GKG     Tebasan 

5 Cahno GKG     Per Kg 

6 Sugito GKG     Tebasan 

7 Irsam GKG     Tebasan 

8 Kadiman GKG     Per Kg 

9 Paryo GKG     Tebasan 

10 Sumini GKG     Tebasan 

11 Rusdi GKG     Tebasan 

12 Sukardi GKG     Tebasan 

13 Sugiatno GKG     Tebasan 

14 Suyanto GKG     Tebasan 

15 Kemis GKG     Per Kg 

16 Ngadimin GKG     Per Kg 

17 Kaelan GKG     Tebasan 

18 Jumadi GKG     Tebasan 

19 Samadi GKG     Tebasan 

20 Sugiharto GKG     Tebasan 

21 Kusno GKG     Tebasan 

22 Parsudi GKG     Per Kg (Dekat Lokasi) 

23 Selamet GKG     Tebasan 
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24 Karyadi GKG     Tebasan 

25 Karyono GKG     Tebasan 

26 Gono GKG     Tebasan 

27 Rusmini GKG     Tebasan 

28 Sanadi GKG     Tebasan 

29 Abdul Hadi GKG     Tebasan 

30 Sudirjo GKG     Tebasan 

31 Topo GKG     Tebasan 

32 Pardi GKG     Per Kg 

33 Suwaji GKG     Tebasan 

34 Toro GKG     Tebasan 

35 Parsono GKG     Per Kg 

36 Gledreh GKG     Tebasan 

37 Pardam GKG     Tebasan 

38 Peno GKG     Tebasan 

39 Suri GKG     Tebasan 

40 Margono GKG     Tebasan 

41 Sudarman GKG     Tebasan 

42 Ari GKG     Tebasan 

43 Joyo Karijan GKG     Tebasan 

44 Huri GKG     Tebasan 

45 Yatmi GKG     Tebasan 

46 Sukarwi GKG     Tebasan 

47 Karno GKG     Tebasan 

48 Sumadi GKG     Tebasan 

49 Peno Awi GKG     Tebasan 

50 Munfa’ati GKG     Tebasan 
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51 Purnomo GKG     Tebasan 

52 Ladiman GKG     Tebasan 

53 Supar GKG     Tebasan 

54 Umbar GKG     Tebasan 

55 Wagiman GKG     Tebasan 

56 Bambang GKG     Tebaan 

57 Heri GKG     Tebasan 

58 Sudadi GKG     Tebasan 

59 Warijan GKG     Tebasan 

60 Sono GKG     Tebasan 

 Total  53 7 - -  
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Kegiatan Distribusi Hasil Pembelian Pedagang Tengkulak 

No Nama Bentuk 

Gabah 

Penggilingan 

Padi 

Pengepul Pengecer Keterangan 

1 Taman GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

2 Warijan GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

3 H. Sukardi GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

4 Khamani GKG    Individu 

5 Parwoto GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

6 Sahal GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

7 Supardi GKG    Individu 

8 Rumani GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

9 Abdul Kharim GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

10 Sutiknyo GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

11 H. Jayadi GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

12 H. Edi GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

13 Jumadi A. GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

14 Suyono GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

15 Sutono GKG    Kaki Tangan Pedagang Beras 

 Total  15 - -  
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Kegiatan Distribusi Hasil Pembelian Penggilingan Padi 

No.  Nama Bentuk 

Gabah/Beras 

Pedagang 

Pengepul 

Pedagang 

Pengecer 

Konsumen Keterangan 

1 Sarlan Beras Berabel    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

2 Gito Beras    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

3 Umbarno Beras    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

4 Parjono Beras    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

5 Paridin Beras    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

6 Baki Beras Berabel    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

7 Suwarno Beras    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

8 Parjono B. Beras    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

9 Jono Beras Berabel    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

10 Yaman Beras    Melayani konsumen dalam jumlah kecil 

 Total  6 4   
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Distribusi Hasil Pembelian Beras Pedagang Pengepul 

No Nama Bentuk Beras Pedagang 

Pengecer 

Konsumen Keterangan 

1 Pujianto Beras   Lokal (Melayani Konsumen 

dalam jumlah kecil) 

2 Umdakir Beras   Lokal (Melayani Konsumen 

dalam jumlah Kecil) 

3 Haryanto Beras Berlabel   Lokal dan Pasar Kliwon 

4 Jariman Beras Berlabel   Lokal, dan Luar Daerah 

5 Legiman Beras   Lokal (Melayani Konsumen 

dalam jumlah Kecil) 

 Total  5 -  
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Distribusi Hasil Pembelian Beras Pedagang Pengecer 

No Nama Konsumen Keterangan 

1 Haryadi  Menjual Beras Kemasan Biasa 

2 Suwiknyo  Menjual Beras Kemasan Biasa 

3 Suntari  Menjual Beras Kemasan Biasa 

4 Supriyono  Menjual Beras Kemasan Biasa Dan Berlabel 

5 Sugiman  Menjual Beras Kemasan Biasa 

6 Hasyadi  Menjual Beras Kemasan Biasa Dan Berlabel 

7 Priyo  Menjual Beras Kemasan Biasa Dan Berlabel 

8 Ngadono  Menjual Beras Kemasan Biasa 

9 Ali  Menjual Beras Kemasan Biasa 

10 Koko  Menjual Beras Kemasan Biasa Dan Berlabel 

 Total 10 Kemasan Biasa = 30 Kg 

Berlabel = 5,20 dan 30 Kg 
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Tabel Distribusi Hasil Panen Petani Padi Sawah Per Musim Panen 

No. Res Bentuk 

Gabah 

Sistem Penjualan Volume (Kw) Harga (Rp) 

1 GKG Tebasan - - 

2 GKG Tebasan - - 

3 GKG Tebasan - - 

4 GKG Tebasan - - 

5 GKG Per Kg 18 3.500 

6 GKG Tebasan - - 

7 GKG Tebasan - - 

8 GKG Tebasan - - 

9 GKG Per Kg 16 3.500 

10 GKG Tebasan - - 

11 GKG Tebasan - - 

12 GKG Tebasan - - 

13 GKG Tebasan - - 

14 GKG Tebasan - - 

15 GKG Tebasan - - 

16 GKG Tebasan - - 

17 GKG Tebasan - - 

18 GKG Tebasan - - 

19 GKG Tebasan - - 

20 GKG Tebasan - - 

21 GKG Per Kg 21 3.500 

22 GKG Tebasan - - 

23 GKG Tebasan - - 

24 GKG Tebasan - - 

25 GKG Tebasan - - 

26 GKG Tebasan - - 

27 GKG Tebasan - - 

28 GKG Tebasan - - 

29 GKG Tebasan - - 

30 GKG Tebasan - - 

31 GKG Tebasan - - 

32 GKG Per Kg 20 3.400 

33 GKG Tebasan - - 

34 GKG Tebasan - - 

35 GKG Per Kg 25 3.200 

36 GKG Tebasan - - 

37 GKG Tebasan - - 

38 GKG Tebasan - - 

39 GKG Tebasan - - 

40 GKG Per Kg 30 3.600 

41 GKG Tebasan - - 

42 GKG Tebasan - - 

43 GKG Tebasan - - 
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44 GKG Tebasan - - 

45 GKG Per Kg 15 3.800 

46 GKG Tebasan - - 

47 GKG Tebasan - - 

48 GKG Tebasan - - 

49 GKG Tebasan - - 

50 GKG Tebasan - - 

51 GKG Tebasan - - 

52 GKG Tebasan - - 

53 GKG Tebasan - - 

54 GKG Tebasan - - 

55 GKG Tebasan - - 

56 GKG Tebasan - - 

57 GKG Tebasan - - 

58 GKG Per Kg 9 3.500 

59 GKG Tebasan - - 

60 GKG Tebasan - - 

 Rata-rata   3.500 
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MARGIN PEMASARAN PEDAGANG TENGKULAK 

          Satuan (Rp/Kg) 

No. Res Harga Pembelian Biaya Pemasaran Harga Penjualan 

Biaya Potong Padi Biaya Transportasi Biaya Bongkar Muat 

1 3.200 180 150 50 3.745 

2 3.200 180 150 50 3.724 

3 3.150 180 150 50 3.744 

4 3.000 180 150 50 3.724 

5 3.300 180 150 50 3.650 

6 3.250 180 150 50 3.745 

7 3.200 180 150 50 3.742 

8 3.200 180 150 50 3.724 

9 3.000 180 150 50 3.746 

10 3.150 180 150 50 3.670 

11 3.000 180 150 50 3.724 

12 3.200 180 150 50 3.650 

13 3.150 180 150 50 3.745 

14 3.000 180 150 50 3.724 

15 3.200 180 150 50 3.742 

Rata-rata 3.147 180 150 50 3.720 
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MARJIN PEMASARAN PENGGILINGAN  PADI 

 

Satuan (Rp/Kg) 

No. Res Harga Beli Biaya Pemasaran Harga Penjualan 

Penggilingan Pengemasan Transportasi Bongkar-Muat  

1 3.745 275 50 50 30 6.850 

2 3.650 275 50 50 30 6.900 

3 3.745 275 50 50 30 7.250 

4 3.745 275 50 50 30 7.300 

5 3.680 275 50 50 30 7.100 

6 3.742 275 50 50 30 7.300 

7 3.745 275 50 50 30 7.250 

8 3.750 275 50 50 30 6.900 

9 3.650 275 50 50 30 7.100 

10 3.750 275 50 50 30 7.200 

Rata-rata 3.720 275 50 50 30 7.115 
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MARJIN PEMASARAN PEDAGANG PENGEPUL 

         Satuan (Rp/Kg) 

No.Res Harga 

Pembelian 

Biaya Pemasaran 

Biaya Transportasi Biaya Pengemasan Biaya Bongkar Muat Harga Penjualan 

1 6.750 50 30 70 7.355 

2 7.590 50 30 70 7.450 

3 6.850 50 30 70 7.335 

4 7.200 50 30 70 7.458 

5 7.190 50 30 70 7.365 

Rata-rata 7.115 50 30 70 7.393 
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MARGIN PEMASARAN PEDAGANG PENGECER 

Satuan (Rp/Kg) 

No.Res Harga Beli Biaya Pemasaran 

Transportasi Bongkar - Muat Harga Penjualan 

1 7.350 80 40 7.600 

2 7.400 80 40 7.650 

3 7.400 80 40 7.650 

4 7.400 80 40 7.700 

5 7.382 80 40 7.750 

6 7.400 80 40 7.650 

7 7.400 80 40 7.650 

8 7.380 80 40 7.650 

9 7.400 80 40 7.600 

10 7.400 80 40 7.600 

Rata-rata 7.393 80 40 7.650 
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IDENTITAS RESPONDEN PETANI 

No Nama Umur Pendidikan Alamat 

1 Samanhudi 46 SMP Ds. Sarirejo Rt: 11/Rw: 01 

2 Nasuka 57 SMP Ds. Sarirejo Rt: 05/Rw: 01 

3 H. Sukardi 62 SMA Ds. Sarirejo Rt: 10/Rw: 01 

4 Supardi 59 SD Ds. Sarirejo Rt: 10/Rw: 01 

5 Cahno 58 SD Ds. Sarirejo Rt: 02/Rw: 02 

6 Sugito 58 SD Ds. Sarirejo Rt: 09/Rw: 01 

7 Irsam 64 SD Ds. Sarirejo Rt: 08/Rw: 01 

8 Kadiman 64 SD Ds. Sarirejo Rt: 12/Rw: 02 

9 Paryo 62 SD Ds. Sarirejo Rt: 10/Rw: 01 

10 Sumini 63 SD Ds. Sarirejo Rt: 10/Rw: 01 

11 Rusdi 62 SD Ds. Sarirejo Rt: 01/Rw: 02 

12 Sukardi 60 SD Ds. Sarirejo Rt: 02/Rw: 02 

13 Sugiatno 57 SMA Ds. Sarirejo Rt: 08/Rw: 01 

14 Suyanto 58 SMP Ds. Sarirejo Rt: 09/Rw: 01 

15 Kemis 62 SD Ds. Sarirejo Rt: 08/Rw: 01 

16 Ngadimin 63 SD Ds. Sarirejo Rt: 01/Rw: 02 

17 Kaelan 59 SMP Ds. Sarirejo Rt: 09/Rw: 01 

18 Jumadi 58 SMP Ds. Sarirejo Rt: 09/Rw: 01 

19 Samadi 64 SD Ds. Sarirejo Rt: 02/Rw: 02 

20 Sugiharto 58 SMA Ds. Sarirejo Rt: 09/Rw: 01 

21 Kusno 62 SMA Ds. Sarirejo Rt: 09/Rw: 01 

22 Parsudi 55 SMA Ds. Sarirejo Rt: 13/Rw: 02 

23 Selamet 64 SD Ds. Sarirejo Rt: 11/Rw: 01 

24 Karyadi 57 SMP Ds. Sarirejo Rt: 01/Rw: 02 

25 Karyono 56 SMA Ds. Sarirejo Rt: 01/Rw: 02 

26 Gono 51 SMP Ds. Sinoman Rt: 01/Rw: 01 

27 Rusmini 46 SMP Ds. Sinoman Rt: 01/Rw: 01 

28 Sanadi 59 SD Ds. Sinoman Rt: 01/Rw: 01 

29 Abdul Hadi 52 SD Ds. Sinoman Rt: 01/Rw: 01 

30 Sudirjo 61 SD Ds. Sinoman Rt: 01/Rw: 01 

31 Topo 60 SD Ds. Sinoman Rt: 01/Rw: 01 

32 Pardi 65 SD Ds. Sinoman Rt: 01/Rw: 01 

33 Suwaji 49 SMA Ds. Sinoman Rt: 02/Rw: 02 

34 Toro 57 SD Ds. Sinoman Rt: 02/Rw: 02 

35 Parsono 53 SMP Ds. Sinoman Rt: 02/Rw: 02 

36 Gledreh 63 SD Ds. Sinoman Rt: 02/Rw: 02 

37 Pardam 56 SD Ds. Sinoman Rt: 02/Rw: 02 

38 Peno 54 SMP Ds. Sinoman Rt: 02/Rw: 02 

39 Suri 55 SD Ds. Sinoman Rt: 02/Rw: 02 

40 Margono 50 SMA Ds. Sinoman Rt: 02/Rw: 02 

41 Sudarman 56 SMP Ds. Sinoman Rt: 03/Rw: 02 

42 Ari 51 SMP Ds. Sinoman Rt: 03/Rw: 02 

43 Joyo Karijan 63 SD Ds. Sinoman Rt: 03/Rw: 02 

44 Huri 56 SD Ds. Sinoman Rt: 03/Rw: 02 



115 

 

 

45 Yatmi 52 SD Ds. Sinoman Rt: 05/Rw: 01 

46 Sukarwi 59 SD Ds. Sinoman Rt: 05/Rw: 01 

47 Karno 58 SD Ds. Sinoman Rt: 05/Rw: 01 

48 Sumadi 56 SD Ds. Sinoman Rt: 05/Rw: 01 

49 Peno Awi 61 SD Ds. Sinoman Rt: 05/Rw: 01 

50 Munfa’ati 65 SD Ds. Sinoman Rt: 05/Rw: 01 

51 Purnomo 50 SMA Ds. Ngepungrejo Rt: 05/Rw: 06 

52 Ladiman 65 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 01/Rw: 05 

53 Supar 56 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 05 

54 Umbar 60 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 03/Rw: 04 

55 Wagiman 70 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 05/Rw: 06 

56 Bambang 45 SMP Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 05 

57 Heri 55 SMP Ds. Ngepungrejo Rt: 01/Rw: 04 

58 Sudadi 54 SMP Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 04 

59 Warijan 55 SMP Ds. Ngepungrejo Rt: 04/Rw: 06 

60 Sono 50 SMP Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 04 
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IDENTITAS RESPONDEN PEDAGANG TENGKULAK 

No Nama Umur Pendidikan Alamat 

1 Taman 53 SD Ds. Dengkek  Rt: 01/Rw: 02 

2 Warijan 55 SMP Ds. Dengkek  Rt: 02/Rw: 03 

3 H. Sukardi 54 SMP Ds. Dengkek  Rt: 01/Rw: 03 

4 Khamani 56 SD Ds. Dengkek  Rt: 02/Rw: 01 

5 Parwoto 52 SMP Ds. Dengkek  Rt: 02/Rw: 02 

6 Sahal 58 SD Ds. Dengkek  Rt: 01/Rw: 03 

7 Supardi 57 SD Ds. Dengkek  Rt: 01/Rw: 02 

8 Rumani 53 SMP Ds. Geritan Rt: 03/Rw: 02 

9 Abdul Kharim 57 SD Ds. Geritan Rt: 02/Rw: 01 

10 Sutiknyo 54 SD Ds. Geritan Rt: 02/Rw: 02 

11 H. Jayadi 60 SD Ds. Geritan Rt: 01/Rw: 02 

12 H. Edi 62 SD Ds. Geritan Rt: 01/Rw: 03 

13 Jumadi A. 49 SMA Ds. Geritan Rt: 03/Rw: 01 

14 Suyono 50 SMA Ds. Geritan Rt: 02/Rw: 02 

15 Sutono 52 SD Ds. Geritan Rt: 02/Rw: 01 
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IDENTITAS RESPONDEN PENGGILINGAN PADI 

No. Nama Umur Pendidikan Alamat 

1 Sarlan 58 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 07 

2 Gito 57 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 01/Rw: 06 

3 Umbarno 47 SMA Ds. Ngepungrejo Rt: 01/Rw: 04 

4 Parjono 55 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 04 

5 Paridin 55 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 07 

6 Baki 54 SMA Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 04 

7 Suwarno 60 SD Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 05 

8 Parjono B. 60 SMP Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 06 

9 Jono 60 SMP Ds. Ngepungrejo Rt: 03/Rw: 07 

10 Yaman 58 SMP Ds. Ngepungrejo Rt: 02/Rw: 07 
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IDENTITAS RESPONDEN PEDAGANG PENGEPUL 

No Nama Umur Pendidikan Alamat 

1 Pujianto 52 SMA Ds. Plangitan Rt: 02/Rw: 03 

2 Umdakir 53 SMA Ds. Plangitan Rt: 01/Rw: 02 

3 Haryanto 57 SMP Ds. Semampir Rt: 02/Rw: 03 

4 Jariman 49 SMA Ds. Semampir Rt: 01/Rw: 02 

5 Legiman 53 SMP Ds. Mustokoharjo Rt: 02/Rw: 01 
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IDENTITAS RESPONDEN PEDAGANG PENGECER 

No Nama Umur Pendidikan Alamat 

1 Haryadi 52 SMP Pasar Gowangsan 

2 Suwiknyo 55 SMA Pasar Gowangsan 

3 Suntari 56 SMA Pasar Puri 

4 Supriyono 58 SD Pasar Puri  

5 Sugiman 53 SD Pasar Puri 

6 Hasyadi 52 SMP Pasar Mulyoharjo 

7 Priyo 51 SMP Pasar Mulyoharjo 

8 Ngadono 49 SMP Pasar Puri 

9 Ali 47 SMP Pasar Gowangsan 

10 Koko 55 SD Pasar Mulyoharjo 
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Petani sedang memanen padi di sawah 

 

 

 

 
Pedagang Tengkulak membeli hasil panen padi di sawah 
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Pengeringan padi di penggilingan dari sawah yang sudah dibeli tengkulak 

 

 

 

 

 
Penggilingan padi dari tengkulak 
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Pengepul di tempat penyimpanan beras 

 

 

 

 
Pengengecer di toko dan di beli konsumen 


