
BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Beras adalah salah satu produk makanan pokok paling penting di dunia. 

Benua Asia tetap masih mendominasi dalam bidang produksi, konsumsi dan 

perdagangan beras dunia, juga merupakan tempat tinggal dari para petani yang 

memproduksi sekitar 90% dari total produksi beras di dunia. Produksi padi 

Indonesia mengambil pangsa sekitar 9% dari total produksi dunia. Indonesia 

negara penghasil beras ketiga terbesar di dunia, setelah China (30%) dan India 

(21%) (Deptan, 2004). Karakteristik para petani Asia adalah mayoritas berasal 

dari daerah-daerah miskin dan hidup dalam kondisi kurang berkembang. Beras 

merupakan bahan pangan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat 

Indonesia, baik di kota maupun di pedesaan. Produksi beras/padi dalam negeri 

amat penting untuk menghindari tingginya risiko ketidakstabilan harga dan suplai 

beras dari pasar dunia, disamping terkait erat dengan usaha pengentasan 

kemiskinan dan pembangunan perdesaan. 

Risiko merupakan bagian dari kehidupan suatu perusahaan. Suatu 

perusahaan akan berjumpa dengan bermacam-macam risiko yang biasanya risiko itu 

memiliki sebuah konotasi yang negatif, yang dapat merugikan sebuah perusahaan 

tersebut jika tidak segera diantisipasi dari awal. Karena risiko berkaitan dengan 

kemungkinan keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran 

sebuah perusahaan (Hasanah, 2015). Dengan keadaan risiko yang akan menggangu 

sebuah pencapaian tujuan perusahaan, maka sebuah risiko haruslah dikelola dengan 

baik melalui manajemen risiko karena pada hakikatnya risiko tidak bisa dihindari.  

Dalam sebuah manajemen risiko terdapat pengelolaan risiko. Ketika sebuah 

perusahaan dapat mengelola risiko perusahaannya dengan baik maka akan 

berdampak baik bagi perusahaannya. Namun, ketika sebuah perusahaan tidak dapat 

mengelola risikonya dengan baik maka akan terjadi kerugian bagi perusahaan 

tersebut. Disamping itu, agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses pengelolaan 

risiko, lebih baiknya perusahaan mengenal dan memahami terlebih dahulu terkait 



dengan karakteristik manajemen risiko yang baik, sehingga nantinya akan 

memberikan dampak yang positif pagi perusahaan. 

Fausiyah, (2011) meneliti mengenai manajemen risiko pada usaha tani 

padi sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga 

petani dengan tujuan untuk menganalisis karakteristik petani dan risiko usaha 

petani padi, mendeskripsikan persepsi petani padi terhadap risiko, dan 

mendeskripsikan strategi risiko yang dilakukan petani padi. Selanjutnya, 

Renthiandy, (2013) mengemukakan bahwa manajemen risiko perlu dilakukan 

pada usaha tani di Karanganyar untuk mengetahui besarnya biaya dan pendapatan 

petani, mengetahui besarnya risiko produksi, risiko harga, dan risiko pendapatan 

yang dihadapi oleh petani, serta mengetahui strategi penanggulangan risiko 

produksi, risiko harga, dan risiko pendapatan oleh petani padi. Kemudian 

Wulandari, (2014) juga menganalisis bagaimana manajemen risiko dalam 

pengembangan pertanian organik di Indonesia supaya dapat terbangun sistem 

pertanian organik yang berdaya saing. Dari penelitian sebelumnya didapatkan 

hasil bahwa betapa pentingnya manajemen risiko dalam segala bidang termasuk 

pertanian. 

Pemilihan UD Hasil Bumi Boja sebagai tempat penelitian dilakukan 

dengan sengaja (Purposive) karena UD Hasil Bumi Boja merupakan salah satu 

usaha dagang terbesar di daerah Boja yang telah melakukan ekspansi di Semarang 

hingga melakukan pengiriman beras ke perusahaan Nissin di Ungaran. Selain itu, 

UD Hasil Bumi Boja merupakan usaha dagang milik orangtua penulis yang 

nantinya akan dikembangkan oleh penulis. Penelitian ini akan melihat apa saja 

risiko yang timbul selama proses perdagangan beras dan cara menanggulanginya 

sehingga dapat diatur atau diketahui untuk mengurangi risiko yang ada, untuk 

kemajuan UD Hasil Bumi Boja di kemudian hari.  



1.2. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini untuk mengetahui 3 hal berikut ini : 

1. Mengetahui pola hubungan bisnis antara penebas dengan pedagang.  

2. Mengetahui jenis-jenis risiko yang sering dialami oleh pedagang beras 

3. Mengetahui sistem manajemen risiko pedagang beras.  

 

1.3. Signifikansi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan 

baik kepada penulis maupun kepada pembaca. Signifikansi penelitian ini ada 2, 

yaitu :  

1. Signifikansi Akademis  

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan ilmu dalam bidang agribisnis dan menjadi bahan penelitian lebih 

lanjut dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan 

manajemen risiko.  

2. Signifikansi Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk mengetahui pola hubungan bisnis antara petani dengan 

pedagang beras, mengetahui jenis-jenis risiko yang sering dialami oleh 

pedagang beras, dan mengetahui sistem manajemen risiko yang efisien bagi 

pedagang beras. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah adalah batasan masalah dalam penelitian yang sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai, adapun hal yang akan dibatasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Risiko input, yaitu risiko yang terjadi pada saat proses produksi. 

2. Risiko permintaan pasar, yaitu risiko yang terjadi jika permintaan pasar tidak 

sesuai dengan stok beras yang dihasilkan. 

3. Risiko sumber daya manusia, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidaktelitian 

sumber daya manusia dalam mengerjakan jobdesk. 



4. Risiko sosial, yaitu risiko yang terjadi karena adanya penyimpangan yang 

dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 

5. Risiko teknologi dan bangunan, yaitu risiko yang muncul dengan pemakaian 

alat dan mesin serta kelayakan bangunan yang digunakan. 

6. Risiko kerjasama, yaitu risiko yang terjadi dengan mitra bisnis, seperti 

penipuan ataupun hal lain yang dapat merugikan perusahaan. 

7. Risiko alam, yaitu risiko yang tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, 

atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi. 

8. Pedagang beras merupakan orang yang melakukan perdagangan beras baik 

dari penebas maupun melalui hasil produksi sendiri yang dalam hal ini 

pedagang beras adalah UD Hasil Bumi Boja. 

9. Beras dalam penelitian ini adalah beras premium, yang merupakan beras 

dengan kualitas bagus. 

 


