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1.1  Latar Belakang  

Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk 

memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada 

mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan 

yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau 

hewan tersebut (Van Aarsten,1953). Pengertian Pertanian dalam arti sempit yaitu 

segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya 

tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum (Sumantri, 1980). 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dimana, sebagian besar 

penduduknya tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. 

Penduduk Indonesia pada umumnya mengkonsumsi hasil pertanian untuk 

makanan pokok mereka. Pertanian di Indonesia perlu ditingkatkan produksinya 

semaksimal mungkin menuju swasembeda pangan akan tetapi, tantangan untuk 

mencapai hal tersebut sangat besar karena luas wilayah pertanian yang semakin 

lama semakin sempit, penyimpangan iklim, pengembangan komoditas lain, 

teknologi yang belum modern, dan masalah yang satu ini adalah masalah yang 

sering meresahkan hati para petani yaitu hama dan penyakit yang menyerang 

tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi tanaman padi di Indonesia belum 

bisa memenuhi target kebutuhan masyarakat karena ada di beberapa daerah di 

Indonesia yang masih mengalami kelaparan (Agriculture Sector Review 

Indonesia,2003).  

Luas pertanian di Indonesia yang semakin menyempit hal inilah yang 

menjadi tantangan terbesar saat ini yang harus dihadapi akan tetapi, ada cara yang 

dapat dilakukan untuk mengantisipasinya yaitu dengan cara melakukan 

pembangunan sektor pertanian. Pembangunan adalah suatu proses perubahan 

sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan 

untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, 

keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui 



kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka 

(Rogers, 1994). Pembangunan ini bertujuan untuk membantu terlaksanakannya 

pembangunan daerah baik pertanian maupun non-pertanian. Pembangunan 

tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan hasil produksi berupa hasil pertanian 

dan non-pertanian karena keduanya harus sama-sama berkembang dan 

bergandengan.  

Pembangunan pertanian adalah upaya-upaya pengelolaan sumberdaya 

alam yang dilakukan untuk memastikan kapasitas produksi pertanian jangka 

panjang dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui pilihan-pilihan 

pendekatan yang ramah terhadap lingkungan (Schultink,1990). Pembangunan 

pertanian merupakan salah satu bagian dari pembangunan ekonomi dalam arti luas 

yang tidak lepas dari upaya pembangunan dibidang ekonomi, artinya 

pembangunan tiap sektor saling berkaitan satu dengan yang lain. 

Banyak hal yang dapat dikembangkan dalam pertanian di Indonesia 

khususnya dalam bidang perekonomian pertanian. Semua usaha pertanian pada 

dasarnya merupakan kegiatan ekonomi yang memerlukan dasar-dasar 

pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, 

metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan 

pengemasan produk, dan pemasaran.  

Bentuk-bentuk lahan pertanian di Indonesia yaitu diantaranya sawah, 

tegalan, pekarangan, ladang berpindah dan lainnya. Hasil pertanian di Indonesia 

sangatlah beragam diantaranya adalah beras, avage, avokad, kopi, jagung, 

bawang, cengkeh, kakao, kacang-kacangan, kapas, kapuk, karet, kayu manis, 

kedelai, kelapa, kelapa sawit, kentang, ketela, ubi jalar, sagu dan lainnya. 

Kecamatan Tilatang Kamang merupakan salah satu wilayah di Indonesia 

yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Kecamatan ini memiliki 

penggunaan lahan yang didominasi oleh sawah dan kebun oleh karena itu, 

masyarakat di wilayah ini kebanyakan adalah petani. Kecamatan Tilatang 

Kamang merupakan wilayah yang dijuluki dengan wilayah lambung pangan 

Kabupaten Agam. 

 



Tabel 1.1 Jumlah Petani di Kecamatan Tilatang Kamang 

No Desa Jumlah petani 

(Jiwa) 

1  Koto Tangah 4.041 

2  Kapau 794 

3  Gadut 2.532 

  Jumlah 7.367 

Sumber: Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Kec. Tilatang Kamang (2015) 

 

Petani yang terdapat di Kecamatan Tilatang Kamang ini menanam 

tanaman padi berjenis kuriak kusuik yang nanti akan diolah menjadi beras kuriak 

kusuik. Beras kuriak kusuik merupakan salah satu jenis padi yang unggul dan 

memiliki kualitas yang tinggi yang banyak dikonsumsi masyarakat tersebut. Beras 

jenis ini biasanya hanya dapat ditemukan di wilayah ini hal itulah yang membuat 

beras kuriak kusuik menjadi beras khas dari wilayah Kecamatan Tilatang 

Kamang. Petani di daerah Kabupaten Agam Sumatera Barat sebagian besar 

membudidayakan padi dengan varietas kuriak kusuik yang merupakan padi 

varietas unggul lokal. Padi varietas ini telah diresmikan oleh pemerintah 

Kabupaten Agam sebagai padi varietas unggul lokal spesifik dan telah diakui oleh 

tim Pelepasan Varietas di Bogor pada tahun 2009.  

Padi varietas ini merupakan jenis beras pera. Beras varietas memiliki 

tekstur yang lunak dan akan terpisah setiap bulirnya setelah diolah menjadi nasi. 

Padi varietas ini berkembang pada beberapa daerah dataran tinggi Sumatera Barat 

seperti di Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar dan Kota 

Padang Panjang, namun daerah penghasil utama dari varietas ini adalah 

Kabupaten Agam. Berdasarkan pengujian BPTP Sumatera Barat dan BPSB 

Sumatera Barat didapatkan hasil 5.32 ton/Ha sampai 6.25 ton/Ha untuk 

produktivitas varietas ini. Umur masak varietas ini berkisar 135-155 hari dengan 

tinggi tanaman rata-rata 90-110 cm (Deptan Sumbar, 2012).  

 



Tabel 1.2 Jumlah Lahan Tanam Padi Kuriak Kusuik di Kecamatan Tilatang 

Kamang dan Hasil Produksi yang Diperoleh 

 

No Desa Jumlah Lahan (Ha) Hasil Produksi 

(Ton) 

1 Koto Tangah 1.794 15.202 

2 Kapau 568 4.433 

3 Gadut 628 4.264 

 
Jumlah 3.008 23.899 

Sumber: Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Kec. Tilatang Kamang (2015) 

 

 

Kegiatan penjualan hasil pertanian dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Pertanian Subsisten  

 

 Yaitu sistem pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup petani dan keluarganya. Pertanian subsisten ini berkaitan 

langsung dengan On Farm yaitu suatu kegiatan pertanian yang 

produk (usahatani) dilakukan dilahannya sendiri dan lahannya 

sempit. Petani sebagai pemilik perlu memiliki pengetahuan dan 

keterampilan didalam bidang pertanian. Petanilah yang melakukan 

segala usahatani dari mulai menyediakan masukan, produksi dan 

pengeluaran yaitu pengolahan dan pemasaran (anonim, 1995). 

2. Pertanian Komersil 

 Yaitu usaha tani dimana, semua hasil panennya tersebut dijual 

yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pertanian komersil 

ini terdiri atas 2 kegiatan  yakni: 

 On Farm: suatu kegiatan pertanian yang produk (usahatani) 

dilakukan dilahannya sendiri.   

 Off farm: suatu kegiatan yang dilakukan diluar lahan 

pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usahatani 

 

Kegiatan pertanian yang dilakukan petani di wilayah Kecamatan Tilatang 

Kamang ini adalah kegiatan pertanian komersil dengan On Farm dimana 



petaninya memilih untuk menjual hasil panen mereka. Hal ini dikarenakan para 

petani tersebut menggantungkan kebutuhan hidup mereka kepada hasil penjualan 

panen yang mereka lakukan. Mereka menjual hasil panen mereka kepada 

pedagang pengumpul atau pedagang grosir. Pedagang pengumpul merupakan 

seseorang yang kegiatan usahanya yaitu mengumpulkan hasil hutan, perkebunan, 

pertanian, dan perikanan dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha 

industri dan atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, 

pertanian, dan perikanan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2012). 

Pedagang pengumpul dalam bidang pertanian padi memiliki peranan dalam 

pembelian hasil padi ke para petani. Pembelian ini dilakukan oleh para pedagang 

pengumpul bertujuan untuk dijual ke pedagang grosir baik berupa padi maupun 

berupa olahan yang diolah oleh pedagang ini sendiri yaitu berupa beras. Pedagang 

grosir yakni mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada 

mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis dalam jumlah 

yang besar. Pedagang grosir ini tidak hanya dalam bidang pertanian akan tetapi 

juga dalam bidang non-pertanian (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 

2012). Pedagang Pengijon yaitu orang yang membeli padi dengan sistem ijon 

yaitu sistem penjualan hasil tanaman dalam masih  keadaan hijau atau masih 

belum dipetik dari batangnya (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2012). 

Sistem perdagangan ini sebenarnya sistem perdagangan yang dilarang dalam 

syaria’at Islam karena sebenarnya akan merugikan pihak petani sendiri. 

 

Hasil panen padi tersebut akan diolah menjadi beras kuriak kusuik. 

Pedagang grosir yang telah membeli hasil panen padi tersebut akan mengolah 

padi tersebut di Rice Milling Unit. Rice Milling Unit  merupakan tempat adanya 

perangkat lengkap yang digerakan tenaga mesin untuk menggiling padi atau 

gabah menjadi beras (Pemerintah Indonesia, 1971). Rice Milling Unit tersebut ada 

yang dimiliki pribadi pedagang grosir tersebut dan ada juga yang tidak memiliki 

rice milling unit oleh karena itu biasanya mereka yang tidak memiliki unit 

penggilingan padi mencari tempat penggilingan padi untuk mengolah padi 

mereka. Jumlah rice milling unit di wilayah Kecamatan Tilatang Kamang yaitu 40 



rice milling unit yang tersebar di beberapa wilayahnya. Desa Koto Tangah terdiri 

atas 29 rice milling unit, Desa Gadut terdiri atas 7 rice milling unit, dan Desa 

Kapau 4 rice milling unit. Rice Milling Unit yang berada di wilayah ini tidak 

semuanya yang aktif lagi karena ada beberapa faktor yang mengakibatkan rice 

milling unit tersebut non-aktif (mati). 

Beras yang telah diolah oleh pedagang grosir  dan pedagang pengijon 

tersebut kemudian dijual kepada pedagang kecil atau kepada konsumen langsung. 

Pedagang kecil dalam pertanian yakni merupakan pedagang yang langsung 

menjual hasil produksi ke konsumen yang biasanya mereka beli ke pedagang 

pengijon atau pedagang grosir dengan catatan padi telah diolah. Pedagang kecil 

merupakan orang yang dengan modal yang relatif sedikit melaksanakan aktifitas 

produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual barang dan menyelenggarakan 

jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat 

baik pertanian maupun non pertanian yang mana dilaksanakan ditempat-tempat 

yang dianggap strategis dan ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal 

(Winardi,1986:167). Konsumen adalah tindakan seseorang yang langsung terlibat 

untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini 

(Simamora, 2008).  

Latar belakang yang disajikan di atas menjadi landasan penulis dalam 

menyusun pemikiran dan konsep untuk penelitian dengan judul “Analisis 

Jaringan Perdagangan Padi dan Beras di Kecamatan Tilatang Kamang 

Kabupaten Agam Sumatera Barat”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Para petani mendapatkan keuntungan dari hasil panen mereka tersebut. 

Hasil panen padi mereka tersebut dapat mereka konsumsi sendiri bahkan ada yang 

mereka jual. Petani biasanya menjual hasil panen mereka kepada pedagang 

pengumpul, pedagang grosir, atau pedagang pengijon akan tetapi, pada penelitian 

ini untuk pedagang pengijon tidak dilakukan penelitian tetapi akan diulas sekilas 

saja. Pedagang grosir memiliki unit penggilingan padi agar mereka dapat 



mengolah padi mereka akan tetapi ada juga pedagang grosir yang tidak memiliki 

unit penggilingan padi biasanya mereka memilih penggilingan padi yang dekat 

dengan rumah mereka atau yang dekat dengan tempat mereka membeli hasil 

panen padi tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah variasi produktivitas padi di Kecamatan 

Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat 

2. Bagaimanakah pola-pola rantai nilai jaringan spasial 

perdagangan padi dan beras di Kecamatan Tilatang Kamang 

Kabupaten Agam Sumatera Barat 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui variasi produktivitas padi di Kecamatan Tilatang 

Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat 

2. Mengetahui pola-pola rantai nilai  jaringan spasial perdagangan 

padi dan beras di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten 

Agam Sumatera Barat 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga 

untuk mahasiswa UMS yang akan mengambil tema tentang 

pertanian 

2. Sebagai bahan untuk membuat kebijakan keputusan jaringan 

perdagangan padi dan beras di Kecamatan Tilatang Kamang 

Kabupaten Agam Sumatera Barat 

 

1.5 Telaah pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 

1.5.1 Pengertian Lahan Pertanian 

Lahan adalah ruang di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat 

karekteristik-karakteristik dan penting bagi kehidupan manusia (Cristian dan 



Stewart,1968). Lahan juga dapat diartikan sebagai suatu wilayah di permukaan 

bumi yang mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau 

bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut termasuk 

atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan, dan hewan serta segala 

akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang 

semuanya berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat 

sekarang dan di masa mendatang (Brinkman dan Smyth,1973; dan FAO,1976). 

Pertanian adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati 

terutama tanaman produktif yang menghasilkan dan dapat dipergunakan sebagai 

kehidupan manusia. 

Lahan pertanian merupakan bagian dari permukaan bumi yang merupakan 

sumberdaya yang tidak dapat diabaikan karena dari lahan pertanian inilah manusia 

mendapatkan bahan pangan dengan berbagai cara pengelolaanya (Agriculture 

Sector Review Indonesia, 2003).  

 

1.5.2 Lahan Pertanian Di Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang di dalamnya terdapat 

wilayah pertanian yang sangat luas akan tetapi, saat ini wilayah pertanian itu 

semakin lama semakin sempit hal tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor 

salah satunya adalah banyaknya dibangun bangunan di wilayah pertanian tersebut. 

Akibat dari sempitnya lahan pertanian ini mengakibatkan hasil bahan pangan 

semakin menurun sedangkan tingkat kebutuhan pangan meningkat akibatnya saat 

ini di Indonesia banyak masyarakatnya yang menjadi kelaparan. Lahan pertanian 

adalah modal yang sangat penting dalam menggenjot produksi pangan apabila 

lahan pertanian ini semakin sempit maka akan menimbulkan kerugian yang sangat 

besar (Agriculture Sector Review Indonesia, 2003).  

Permasalahan itu dapat diatasi dengan cara melakukan pembangunan 

sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian ini tentu dapat meningkatkan 

upaya terhadap produktivitas pertanian yang terdapat di wilayah Indonesia 

(Agriculture Sector Review Indonesia, 2003).   

 



1.5.3 Hasil Lahan Pertanian 

Lahan pertanian yang terdapat di Indonesia berupa sawah, tegalan, 

pekarangan, dan ladang berkelanjutan. Sawah  merupakan bentuk pertanian yang 

dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air. Tegalan merupakan suatu 

daerah dengan lahan kering yang bergantung pada air hujan yang ditanami dengan 

tanaman musiman atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah 

(Statistic Of Agricultural Land, 2012).  

Pekarangan yaitu suatu lahan yang berada di ligkungan dalam rumah yang 

dimanfaatkan untuk ditanami tanaman pertanian. Ladang berpindah yakni suatu 

kegiatan pertanian yang dilakukan dibanyak lahan hasil pembukaan hutan atau 

semak dimana setelah beberapa kali panen atau ditanami maka tanah sudah tidak 

subur sehingga perlu pindah ke lahan lain yang subur atau lahan yang sudah lama 

tidak digarap (Statistic Of Agricultural Land, 2012). 

Hasil pertanian yang ada di Indonesia yaitu berupa pertanian tanaman 

pangan dan pertanian tanaman perdagangan. Pertanian tanaman pangan ini berupa 

padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ubi jalar, dan ketela. Pertanian tanaman 

perdagangan yaitu berupa kopi, teh, kelapa, karet, kina, cengkeh, kapas, 

tembakau, kelapa sawit, dan tebu (Statistic Of Agricultural Land, 2012). 

 

1.5.4 Pengertian Padi dan Beras 

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Padi memiliki 

nama lain yaitu Oryza Sativa. Bahan makanan ini merupakan makanan pokok 

bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pembangunan pada bidang pertanian 

khususnya pertanian padi senantiasa harus selalu ditingkatkan lagi karena semakin 

lama jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat dan tentu saja kebutuhan 

pangan akan semakin meningkat juga. Peningkatan dalam bidang pertanian dapat 

berupa peningkatan sarana dan prasarana pertanian juga peningkatan sumber daya 

manusia hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia 

(Wikipedia, 2015) . 



Beras ini memiliki karbohidrat yang tinggi yang berguna untuk tubuh 

manusia. Beras banyak dibudidayakan di Indonesia karena iklimnya yang juga 

cocok untuk menanam tanaman ini. Beras yang di Indonesia terdapat beberapa 

jenis diantaranya Javanika, Japonika, dan Indika. Contoh jenis beras yang ada di 

Indonesia yaitu beras pandan wangi, beras setra ramos, rojolele, IR42, dan beras 

merah (Wikipedia, 2015). 

Peningkatan pembangunan pertanian di Indonesia untuk bahan makanan 

pokok ini dapat dilakukan dengan cara menemukan bibit unggul, usaha 

intensifikasi dan ekstensifikasi, serta menggali dan mengembangkan tekhnologi 

baru secara terus menerus (Agriculture Sector Review Indonesia, 2003). 

 

1.5.5 Petani dan Pedagang Hasil Pertanian 

Petani merupakan seseorang yang bergerak di bidang pertanian yang 

bekerja dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk 

menumbuhkan dan memelihara tanaman yang bertujuan untuk memperoleh hasil 

dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang 

lain (Agriculture Sector Review Indonesia, 2003). 

Masa panen merupakan masa dimana para petani dapat menikmati hasil 

pertanian mereka. Hasil panen tersebut baiasanya dikonsumsi oleh petani atau 

dijual kepada pedagang. Pedagang yang membeli hasil panen petani terdiri atas 3 

yaitu pedagang pengumpul, pedagang grosir, dan pedagang pengijon. Pedagang 

pengumpul merupakan seseorang yang membeli hasil panen petani yang bertujuan 

untuk dikonsumsi langsung atau dijual kembali kepada pedagang grosir baik yang 

sudah diolah menjadi beras maupun masih berupa padi. Pedagang grosir 

merupakan pedagang yang hasil padi tersebut dibeli dari pedangang pengumpul 

atau langsung dari petani. Pedagang grosir ini mengolah padi menjadi beras di 

unit penggilingan padi milik mereka dan jika peadagang grosir itu tidak memiliki 

unit penggilingan padi biasanya mereka menyewa unit penggilangan padi di 

sekitar tempat hasil panen dibeli. Pedagang Ijon yaitu pedagang yang membeli 

hasil panen dengan sistem ijon. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman


1.5.6 Value Chain (Rantai Nilai) 

Konsep rantai nilai pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh 

Michael E. Porter pada tahun 1985 dalam  bukunya. Value Chain atau rantai nilai 

adalah kumpulan aktivitas atau kegiatan dalam sebuah perusahaan yang dilakukan 

untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirimkan dan support produk. 

 Rantai nilai terdiri dari sekumpulan aktivitas utama dan pendukung seperti 

gambar yang terdapat di bawah ini: 

 
Gambar. 1.1 The Generic Value Chain (Michael E. Porter,1985) 

 

1. Aktivitas utama (Primary Activities) 

Aktivitas utama dalam rantai nilai ini terdiri atas: 

a) Logistik Masuk (Inbound Logistics) adalah aktivitas atau kegiatan yang 

dihubungkan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyebaran 

input/bahan baku, seperti penanganan bahan baku, pergudangan, kontrol 

inventori, jadwal kendaraan dan pengembalian kepada supplier 

b) Operasional (Operations) adalah kegiatan yang dihubungkan dengan 

mengubah input atau bahan baku menjadi bentuk produk akhir, seperti 

permesinan, pengemasan, perakitan, perawatan perlengkapan, testing, 

pencetakan dan yang lainnya yang berkaitan dengan proses operasi atau 

produksi. 

c) Logistik Keluar (Outbound Logistics) adalah kegiatan yang diasosiasikan 

dengan pengumpulan, penyimpanan dan distribusi produk ke pembeli , 

seperti pergudangan produk jadi, penanganan material, operasi 

pengiriman, proses pemesanan dan penjadwalan. 

http://yana.staf.upi.edu/files/2013/11/Rantai-Nilai.jpg


d) Pemasaran dan penjualan (Marketing and Sales) adalah kegiatan dalam 

membujuk atau menarik pembeli untuk membeli, seperti pengiklanan, 

promosi, tenaga penjual, quota dan harga. 

e) Pelayanan (Service) adalah kegiatan yang diasosiasikan dengan 

penyediaan layanan untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai 

produk, seperti instalasi, perbaikan, pelatihan dan penambahan produk. 

2. Aktivitas Pendukung (Support Activities) 

Aktivitas pendukung dalam rantai nilai terbagi dalam 4 kategori kegiatan: 

a) Procurement, mengacu pada fungsi pembelian seperti pembelian bahan 

mentah, persedian dan jenis jenis barang lainnya yang dapat dijadikan aset 

seperti mesin-mesin, perlengkapan laboratorium, kantor dan bangunan. 

b) Technology Development, terdiri dari berbagai kegiatan yang dapat 

dikelompokkan ke dalam usaha untuk meningkatkan produk dan proses. 

Pengembangan teknologi sangat penting untuk keunggulan kompetitif 

dalam semua industri. 

c) Human Resource Management, pengelolaan sumberdaya manusia meliputi 

kegiatan rekrutmen, pelatihan, pengembangan SDM. 

d) Firm Infrastructure, aktivitas infrastruktur perusahaan terdiri dari 

sejumlah aktivitas termasuk pengelolaan umum, perencanaan, keuangan, 

accounting dan manajemen kualitas. 

Kategori aktivitas utama maupun pendukung terdapat 3 jenis kegiatan 

yang memiliki peran berbeda dalam kegiatan tersebut yaitu: 

a) Langsung (direct) adalah aktivitas yang melibatkan langsung dalam 

pembuatan nilai kepada pembeli, seperti perakitan, iklan, desain produk, 

rekrutmen dan lain sebagainya. 

b) Tidak langsung (indirect) adalah aktivitas yang memungkinkan untuk 

melakukan kegiatan langsung secara berkelanjutan, seperti perawatan, 

penjadwalan, administrasi penelitian dan lain sebagainya 



c) Jaminan kualitas (Quality Assurance) adalah aktivitas yang menjamin 

kualitas dari aktivitas lain seperti, monitoring, inpeksi, testing, 

pemeriksaan dan lain sebagainya. 

 

Fungsi rantai nilai yaitu: 

a) Penelitian dan pengembangan 

b) Desain Produk, layanan atau proses 

c) Produksi 

d) Pemasaran dan penjualan 

e) Distribusi dan layanan pelanggan 

  



Penelitian Sebelumnya 

Risma Tahun 2003 melakukan penelitian yang berjudul analisis geografi 

terhadap usaha pertanian di Kecamatan Eromoko. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui karakteristik petani penggarap lahan basah dan kering, 

mengetahui cara pemanfaatan lahan basah dan kering, serta untuk mengetahui 

hubungan cara pemanfaatan lahan dengan kesejahteraan rumah tangga. Hasil dari 

penelitian tersebut bahwa topografi menunjukan perbedaan yang signifikan 

terhadap karakteristik petani dengan tidak terbuktinya hipotesa yang diajukan. 

Atik Rahmawati Tahun 2004 melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Keruangan Data Produksi Pertanian Bahan Pangan di Kabupaten 

Boyolali Tahun 1997-2001”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengajukan 

data produksi pertanian bahan pangan dalam bentuk peta dalam unit wilayah 

terkecil di kecamatan dan untuk memperoleh gambaran tentang persebaran dan 

perkembangan produksi pertanian bahan pangan di tiap-tiap kecamatan daerah 

penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah peta perkembangan produksi 

pertanian bahan pangan, peta rata-rata produksi pertanian bahan pangan, peta rata-

rata produktivitas lahan pertanian bahan pangan setara harga padi, peta kepadatan 

penduduk, peta luas penggunaan lahan menurut irigasi, peta perubahan 

penggunaan lahan. 

Siti R Tahun 2002 melakukan penelitian dengan judul “ Analisis 

Kesesuaian Potensi, Produksi, dan Produktivitas Pertanian Padi di Kabupaten 

Kalten”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui distribusi dan potensi 

pertanian padi, mengetahui pengaruh topografi, luas lahan, proporsi luas sawah 

teririgrasi terhadap tingkat produktivitas padi. Hasil dari penelitian tersebut. Hasil 

penelitian ini berupa topografi dan luas lahan sawah teririgasi berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas padi dengan uji SIG T terhadap koefisien regresi 

parsial. 

 

 

 



1.6 Kerangka Pikir 

Wilayah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat 

merupakan salah satu wilayah di indonesia yang memiliki penggunaan lahan yang 

di dominasi oleh sawah. Penduduk yang ada di Kecamatan Tilatang ini juga 

memiliki mata pencaharian yang dominan yaitu bertani. Tanaman padi yang 

ditanam di sawah tersebut yaitu berupa padi kuriak kusuik. Saat panen petani di 

wilayah tersebut menjual hasil panen mereka kepada beberapa para pedagang 

yang ada di wilayah tersebut hal ini yang membuat penulis memiliki ide untuk 

meneliti perihal jaringan perdagangan padi yang ada di kecamatan tersebut. 

Data hasil padi dapat diketahui melalui data sekunder yang didapat dari 

instansi terkait  akan tetapi, agar penulis dapat data yang lebih akurat dan efektif  

maka penulis juga tentu butuh data primer yang dilakukan langsung ke lapangan. 

Data tersebut dapat diperoleh dengan cara survei ke lapangan yang  bertujuan agar 

dapat langsung mengetahui tentang jaringan perdagangan padi di wilayah 

tersebut. 

Perdagangan yang dimaksud disini yaitu hasil panen padi yang dijual oleh 

petani kepada para pedagang pengumpul, pedagang grosiran, atau  pedagang ijon 

akan tetapi, pada penelitian ini pedagangan yang dilakukan oleh pedagang ijon 

tidak diteliti hanya saja akan diulas sekilas  karena adanya beberapa penghalang 

yang intinya akan timbul saat di lapangan. Hasil panen yang biasanya dijual oleh 

petani masih berupa padi dan akan diolah oleh pembeli atau pedagang yang akan 

membeli hasil panen mereka tersebut. Hasil panen tersebut diolah di Rice Milling 

Unit (RMU). Pedagang grosir baik yang memiliki RMU maupun yang tidak 

memiliki RMU yang telah mengolah padi tersebut di RMU akan menghasilkan 

beras yang akan dijual ke pedagang kecil, konsumen rumah tangga dan konsumen 

restoran/rumah makan. Rice Milling Unit (RMU) tersebut dapat dipetakan berupa 

peta persebaran Rice Milling Unit (RMU) yang didapatkan dari hasil plotting yang 

dilakukan di lapangan dari hasil tersebut dapat diketahui juga dimana posisi dari 

Rice Milling Unit (RMU) tersebut. 

Hasil data yang didapatkan tersebut dianalisis dengan metode kuantitatif 

deskriptif agar dapat mengetahui hasil produktivitas padi dan pola jaringan 



perdagangan padi dan beras di wilayah ini. Hasil dari analisis ini yaitu berupa 

perbandingan persentase penjualan yang dilakukan petani kepada pedagang 

pengumpul  dan pedagang grosir  

Metode analisis geografi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode analisis pendekatan spasial (keruangan). Metode ini 

dilakukan untuk mengetahui wilayah jaringan perdagangan beras di Kecamatan 

Tilatang Kamang. Hasil analisis pendekatan keruangan ini akan disajikan dalam 

bentuk peta jaringan perdagangan padi dan beras di Kecamatan Tilatang Kamang.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Pola Jaringan Perdagangan Padi dan Beras di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat 

Sumber: Peneliti, 2015 
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Gambar 1.3 Pola Jaringan Perdagangan Padi dan Beras di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat 

Sumber: Peneliti, 2015 
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Gambar 1.4 Pola Jaringan Perdagangan Padi dan Beras di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat 

Sumber: Peneliti, 2015 
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1.7 Metode Penelitian 

Beberapa tahap yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1.7.1 Tahap Persiapan 

1.7.1.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka ini dilakukan untuk memahami lebih dalam 

mengenai penelitian yang dikaji dan untuk mengetahui lebih banyak 

tentang cara, kejelasan metode, batasan kajian dengan membaca literature 

dan penelitian sebelumnya. 

1.7.1.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara: 

 Pengumpulan data primer yang diperoleh dari hasil survei yang 

dilakukan kelapangan 

 Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari instansi 

wilayah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 

Sumatera Barat 

 

1.7.2 Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

1.7.2.1 Persiapan Pra Lapangan 

1.7.2.1.1 Penentuan Daerah Penelitian 

Penentuan daerah penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

metode purposif. Metode purposif merupakan metode yang 

menggunakan penentuan daerah berdasarkan pertimbangan tertentu 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Bintarto dan Surastopo, 

1987). 

Daerah penelitian yang dipilih yaitu wilayah Kecamatan 

Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Alasan 

dipilihnya wilayah ini yaitu: 



 Wilayah Kecamatan Tilatang Kamang memiliki lahan 

pertanian yang luas 

 Wilayah Kecamatan Tilatang Kamang memiliki penduduk 

yang umumnya bermata pencarian sebagai petani, 

pedagang pengumpul hasil produksi, pedagang grosir, dan 

pedagang kecil hasil produksi berupa beras. 

 Wilayah Kecamatan Tilatang Kamang memiliki jenis padi 

yang tidak dimiliki wilayah lain yang menjadi ciri khas 

beras asli wilayah ini 

 Wilayah Kecamatan Tilatang Kamang memiliki banyak 

unit penggilingan padi 

 

1.7.2.1.2   Menentukan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei 

lapangan. Survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokok (Singarimbun,1989). Jumlah  petani yang terdapat 

di wilayah Kecamatan Tilatang Kamang yaitu sebanyak 7.367 Jiwa. 

Metode ini diharapkan akan memperoleh hasil yang mampu 

membantu dalam penelitian yang akan dilakukan.  

Metode survei lapangan yang dilakukan tidak hanya untuk 

pengambilan sampel berupa kuesioner saja tetapi juga melakukan 

plotting tempat persebaran unit penggilingan padi dan pengamatan 

yang dilakukan untuk mengetahui penggunaan lahan di wilayah 

Kecamatan Tilatang Kamang tersebut. 

Metode analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan 

metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang lebih 

menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap 

fenomena sosial. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara 

menjabarkan fenomena sosial kedalam beberapa komponen masalah 

yaitu berupa variable dan indikator. 



1.7.2.1.3 Metode Sampling 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode multi stage sampling. Metode multi stage sampling yaitu 

penggunaan berbagai metode random sampling secara bersama-sama 

dengan seefisien dan seefektif mungkin. Cara ini digunakan pada 

penelitian masalah sosial yang kompleks. Metode sampel ini 

dilakukan dengan menggunakan pengambilan responden kepada 

petani sedangkan, metode sampling yang digunakan untuk pedagang 

pengumpul,  pedagang grosir dan pedagang pengijon di Kecamatan 

Tilatang Kamang yaitu dengan menggunakan metode snowball 

sampling. Metode snawball sampling yaitu teknik penentuan sampel 

yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. 

Metode sampling ini dilakukan terhadap 3 desa dimana, desa 

tersebut ditentukan berdasarkan jumlah penduduk yang bermata 

pencarian bertani di wilayah tersebut. Jumlah petani disetiap desa 

yang ada di wilayah yaitu pada Desa Koto Tangah yaitu 4.041 jiwa, 

Desa Gadut yaitu 2.532 jiwa, dan pada Desa Kapau yaitu 794 jiwa. 

Persentase yang diambil dalam pengambilan sampling ini yaitu 2% 

jadi dapat di ketahui jumlah sampling yang akan dijadikan responden 

untuk wilayah Desa Koto Tangah yaitu 81 responden, Desa Gadut 

yaitu 51 responden, dan Desa Kapau yaitu 16 responden. Total dari 

responden petani keseluruhan yaitu 148 responden sedangkan untuk 

pedagang pengumpul, pedagang grosir, pedagang kecil, dan 

konsumen rumah tangga dan konsumen restoran tidak dapat 

ditentukan jumlah respondennya karena tidak tersedianya data 

jumlah data penduduk yang bermata pencarian tersebut.  

Cara yang dilakukan untuk menetukan responden ini yaitu 

dengan menggunakan metode snowball sample. Ibarat bola salju 

yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar.  Penentuan 

sampel pertama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena 

dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data 



yang diberikan maka peneliti mencari orang lain yang dipandang 

lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang 

sampel sebelumnya dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel 

semakin banyak.  

 

1.7.2.2  Lapangan 

1.7.2.2.1 Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

bagaimana proses jaringan perdagangan produk petani yang 

dilakukan oleh petani kepada pedagang pengumpul atau pedagang 

grosir dan mengetahui jaringan perdagangan dari pedagang grosir 

ke pedagang kecil, konsumen rumah tangga dan konsumen 

restoran. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara 

menggunakan kuisioner yang berisi tentang pertanyaan seputar 

jaringan spasial perdagangan padi dan beras yang dilakukan oleh 

petani, pedagang pengumpul, dan pedagang grosir. Metode 

pengambilan sampel ya ng digunakan yaitu multi stage sampling 

dan snowball. 

 

1.7.2.3 Pasca Lapangan 

1.7.2.3.1 Analisis Kuantitatif  Deskriptif 

Metode analisis ini digunakan untuk dapat mengetahui 

jaringan perdagangan padi  dan wilayah perdagangan hasil padi 

tersebut.  Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan 

dengan pengumpulan, peringkasan, dan penyajian suatu data 

sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis deskriptif ini 

dengan kata lain juga merupakan fase yang membicarakan mengenai 

penjabaran dan penggambaran termasuk penyajian data.  

Adapun analisis deskriptif ini memiliki tujuan untuk 

memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data 



yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif  bagi orang 

yang  membacanya.  

Hasil analisis ini dapat mengetahui variasi hasil produktivitas 

padi di kecamatan ini, mengetahui pola jaringan perdagangan padi, 

dan dapat mengetahui jaringan perdagangan beras di Kecamatan 

Tilatang Kamang. 

 

1.7.2.3.2 Analisis Pendekatan Keruangan  

Analisis ini dapat mengetahui perdagangan yang dilakukan 

oleh pedagang grosir di Kecamatan Tilatang Kamang baik di dalam 

provinsi Sumatera Barat maupun di luar Provinsi Sumatera Barat. 

 

1.7.2.3.3 Pembuatan Peta Jaringan Perdagangan Beras di Kecamatan 

Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat 

 

Peta jaringan spasial perdagangan padi di Kecamatan 

Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat berfungsi untuk 

mengetahui kewilayah mana saja hasil panen tersebut dijual selain 

itu, juga dapat mengetahui ke wilayah mana sajakah dijual beras 

tersebut baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat. 

 

 



 1.8  Batasan Operasional 

Analisis adalah kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi 

atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga 

lebih mudah dipahami. 

Multi Stage Sampling adalah penggunaan berbagai metode random 

sampling secara bersama-sama dengan seefisien dan seefektif mungkin. 

Cara ini digunakan pada penelitian masalah sosial yang kompleks 

Pedagang Grosir adalah semua kegiatan dalam penjualan barang atau 

jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan 

bisnis dalam jumlah yang besar 

Pedagang Kecil adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit 

melaksanakan aktifitas produksi dalam arti luas (produksi barang, menjual 

barang dan menyelenggarakan jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok 

konsumen tertentu dalam masyarakat baik pertanian maupun non pertanian 

yang mana dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap strategis dan 

ekonomis dalam suasana lingkungan yang informal 

Pedagang Pengumpul adalah seseorang yang kegiatan usahanya yaitu 

mengumpulkan hasil hutan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dan 

menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan/atau eksportir 

yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan 

perikanan 

Pedagang Pengijon adalah orang yang membeli padi dengan sistem ijon 

yaitu sistem penjualan hasil tanaman dalam keadaan hijau atau masih 

belum dipetik dari batangnya 

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku 

industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. 

Produksi adalah pengubahan bahan dari sumber menjadi hasil yang 

diinginkan oleh konsumen, hasil itu dapat berupa barang maupun jasa. 

Produktivitas adalah besarnya hasil produksi per satuan waktu  



Rantai Nilai adalah kumpulan aktivitas atau kegiatan dalam sebuah 

perusahaan yang dilakukan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, 

mengirimkan dan support produk. 

 


