
1 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar, sehingga 

pangan dapat disebut sebagai kebutuhan hak hidup manusia. Terpenuhinya 

kebutuhan pangan secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang sangat 

penting sebagai landasan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam 

jangka panjang (Amang, 1993).  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 

pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun 

tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman (Kementerian Pertanian RI, 2018) 

Beras merupakan bahan pokok pangan yang dikonsumsi oleh sekitar 90 

persen penduduk Indonesia dan menyumbang lebih dari 50 persen  kebutuhan 

kalori serta hampir 50 persen kebutuhan protein  (Amang, 1993).  Daerah yang 

menjadi produsen beras di Indonesia tersebar ke dalam beberapa provinsi. Daerah 

penghasil beras dan perkembangannya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Daerah Penghasil Beras dan Perkembangan produksi beras di beberapa provinsi di 

Indonesia tahun 2014-2017 

Provinsi 

Produksi Beras (Ton) 

2014 2015 2016 2017 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Jawa Timur 12.198.707  12.049.342  12.397.049  13.054.511  

Jawa Barat 11.271.861  12.083.162  11.644.899  11.176.917  

Jawa Tengah 10.232.934  10.344.816  9.648.104  11.045.494  

Jumlah 33.703.502 79,45 34.477.320 79,73 33.690.052 78,81 35.276.922 79,96 

 Sulawesi Selatan 5.003.011  5.035.830  5.426.097  5.534.379  

Sulawesi Utara 3.715.514  3.727.249  3.631.039  3.866.492  

Jumlah 8.718.525 20,55 8.763.079 20,27 9.057.136 21,19 9.400.871 21,04 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa produksi beras nasional sebagian besar 

berasal dari Pulau Jawa sebanyak lebih dari 75 persen dari total produksi beras 

nasional. Provinsi  Jawa  Barat merupakan provinsi penghasil beras terbesar kedua 

di Indonesia yang menyumbangkan lebih dari 25 persen pangsa produksi nasional 

pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat memiliki 
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potensi produksi yang layak untuk dikembangkan. Dari beberapa jenis beras yang 

dikembangkan salah satunya adalah beras hitam. Salah satu wilayah sentra 

pengembangan jenis beras hitam di Provinsi Jawa barat adalah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Beras hitam dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan 

beberapa keunggulan secara umum diantaranya : a) Mengandung pigmen yang 

lebih baik dibandingkan beras putih. b) Kandungan  antosianin yang terdapat 

dalam beras hitam mencapai 200-400 miligram per 100 gram. c) Kadar gula 

yang rendah (Purwanto, 2010), kondisi agroklimat yang cocok dan budidaya padi 

yang telah berlangsung lama. 

Pigmen beras yang berwarna hitam berkhasiat dan bergizi lebih baik. 

Kandungan Karbohidrat beras hitam memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 77,84 

persen berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, 

memperbaiki kerusakan sel hati (hepatitis dan chirosis), mencegah gangguan 

fungsi ginjal, mencegah  kanker / tumor,  memperlambat  penuaan,  sebagai 

antioksidan, membersihkan  kolesterol  dalam  darah,  dan  mencegah  anemia 

(Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya 

Genetik Pertanian, 2009). Perbandingan gizi beras hitam dengan beras lainnya. 

Tabel 2. Kandungan gizi dalam beragam jenis beras  

Varietas 
Kadar Air 

(%) 

Kadar Lemak 

(%) 

Kadar Protein 

(%) 

Kadar 

Karbohidrat 

(%) 

Beras Hitam 13.55 1.46 5.87 77.84 

Beras Merah 13.30 2.44 9.50 73.88 

Beras Putih 13.99 0.45 8.18 77.03 

Sumber: Akhbar (2015) 

 

Selain keunggulan tersebut, keunggulan lainnya adalah harga jual yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan jenis beras lainnya. Di tingkat petani, beras 

hitam dengan kualitas super seperti jenis Campo Ireng dan Beras Hitam Jenis 

Cibeusi harganya mencapai Rp. 80.000 / kg, sedangkan jenis beras hitam lainnya 

seperti jenis Melik dan Toraja harganya mencapai maksimal Rp. 20.000 - 

Rp.30.000/ kg (KTSU Tasikmalaya, 2018), selanjutnya luas tanam produksi Beras 

Hitam Organik di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 
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Tabel 3  Luas Tanam dan Produksi Beras Hitam Organik Dalam Dua Tahun Terakhir di 

Kabupaten Tasikmalaya 

No Tahun Luas Tanam (Ha) Produksi (Ton) 

1 2016 15 105 

2 2017 13 98 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 

 

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 produksi 

panen beras hitam yang dihasilkan mencapai 105 ton, namun pada tahun 2017 

jumlah poduksi panen beras hitam menyusut sekitar 7 ton, dimana pada tahun 

2017 jumlah beras hitam yang dihasilkan hanya sebesar 98 ton. 

Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan 

menyebabkan permintaan beras hitam meningkat. Permintaan yang meningkat ini 

juga mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya, selanjutnya  

beberapa pemerintah daerah menjadikan pelestarian serta pengembangan beras 

hitam sebagai program pembangunan pertanian, salah satunya adalah Kabupaten 

Tasikmalaya. Kecamatan Leuwisari adalah salah satu kecamatan di Kabupaten 

Tasikmalaya yang dikenal sebagai penghasil beras hitam. Beras hitam di 

Kecamatan Leuwisari dibudidayakan oleh Kelompok Tani Sumber Usaha 

(KTSU).  Kelompok Tani Sumber Usaha Tasikmalaya merupakan gabungan 

petani yang peduli akan kesehatan dan lingkungannya. Kecamatan Leuwisari, 

Singaparna, dan Cisayong merupakan daerah di Tasikmalaya yang pertama kali 

mengusahakan beras hitam. Kelompok ini telah melakukan usahatani beras hitam 

secara organik dengan luas tanam sebesar 5 Ha.   

Permasalahan utama yang menghambat perkembangan beras hitam ini 

adalah dalam hal pemasaran, masalah pemasaran merupakan salah satu faktor 

yang menentukan tingkat pendapatan petani dari semua penjualan produksi  

usahataninya. Pemasaran pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen 

kepada konsumen. Aliran barang ini dapat terjadi karena adanya lembaga 

pemasaran (Soekartawi, 1995). 

Selain itu permasalahan lainnya adalah kesulitan mengembangkan produk 

karena belum adanya kelembagaan pemasaran yang khusus menangani beras 

hitam seperti lembaga koperasi yang khusus menangani pemasaran beras lainnya 

yang berfluktuasi sehingga petani belum dapat merasakan keuntungan yang sesuai 



4 

 

ketika memasarkan beras hitam. Kondisi yang demikian menimbulkan 

ketidakpastian pendapatan yang diperoleh petani dan lembaga pemasaran yang 

terlibat. Sehingga hal ini perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh data dan 

informasi yang memadai untuk mengetahui keragaan saluran pemasaran produk 

beras hitam yang terdiri dari saluran pemasaran, fungsi lembaga pemasaran, 

margin pemasaran, keuntungan lembaga pemasaran dan bagian harga yang 

diterima petani dari harga yang dibayarkan konsumen akhir (Farmer’s Share). 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana saluran pemasaran dan fungsi lembaga pemasaran Beras Hitam 

yang ada di wilayah penelitian ? 

2) Berapa besarnya biaya, margin pemasaran dan keuntungan pemasaran yang 

diperoleh masing-masing lembaga pemasaran beras hitam ? 

3) Berapa besarnya farmer’s share yang diperoleh ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini, antara lain : 

1) Untuk mengetahui saluran pemasaran dan fungsi lembaga pemasaran yang 

terletak di wilayah penelitian. 

2) Untuk mengetahui besarnya biaya margin pemasaran dan keuntungan 

pemasaran yang diperoleh masing-masing lembaga pemasaran beras hitam. 

3) Untuk mengetahui berapa besarnya farmer’s share yang diperoleh. 

 

1.4.Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Pelaku Agribisnis 

Penelitian ini dapat memberikan berbagai pilihan alternatif usaha yang 

dapat diterapkan guna meningkatkan pengembangan usahanya. Selain itu, bagi 

masyarakat penelitian ini dapat memberikan informasi serta penambahan 
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pengetahuan bagi masyarakat mengenai alternatif produk beras serta bagi 

masyarakat yang hendak ataupun sedang melaksanakan usaha agribisnis beras 

hitam dalam menentukan saluran pemasaran beras hitam. 

2. Bagi Peneliti  

Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian lainnya yang 

berhubungan dengan analisis pemasaran beras hitam. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini dapat membantu dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait yang 

sesuai bagi agribisnis beras pada umumnya dan agribisnis beras hitam pada 

khususnya. 


