
BAB IV. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum UD Hasil Bumi Boja 

UD Hasil Bumi Boja merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang 

perdagangan komoditas hasil bumi, seperti beras, kopi, cengkeh, jagung, 

kapulaga, kemukus, merica, dan komoditas lainnya. Perusahaan ini berdiri sejak 

tahun 1970, yang bermula dari usaha dagang jamu, palawija, rempah-rempah di 

daerah Mijen. Kemudian usaha ini berpindah ke daerah Boja karena adanya 

permintaan pasar yang tinggi. Pada tahun 1982 seorang penjual menawarkan 

mesin selep kepada UD Hasil Bumi Boja dan mengajarkan cara penggunaan 

mesin hingga dapat digunakan sendiri.  

 

Gambar 1. Profil UD Hasil Bumi Boja 

Pada mulanya UD Hasil Bumi Boja belum mempunyai transportasi untuk 

pengiriman beras sehingga harus menyewa transportasi truk. Lambat laun dengan 

semakin banyaknya permintaan dan kepercayaan konsumen, perusahaan bisa 

memiliki transportasi sendiri dan juga merambah komoditas lainnya. Hingga saat 

ini UD Hasil Bumi Boja sudah mengekspor komoditas kapulaga ke negara China, 

juga membuka cabang di Semarang namun khusus menjual beras saja. 

Kepercayaan dan nama baik lah yang terus dipegang oleh UD Hasil Bumi Boja 

hingga bisa terus eksis dan semakin berkembang hingga sekarang ini. Karyawan 

yang bekerja untuk UD Hasil Bumi Boja memiliki loyalitas yang tinggi, bahkan 

beberapa diantaranya telah bekerja lebih dari 20 tahun.  

  



Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muhalim sebagai berikut: 

“Zaman dulu kalau cari karyawan masih mudah karena orang-orang tidak 

mementingkan uang saja, jadi banyak yang loyal dengan UD Hasil Bumi Boja. Tapi 

kalau zaman sekarang kebanyakan anak muda memprioritaskan uang saja, jadi tingkat 

loyalitasnya berbeda.” (I3: 15) 

 

4.1.1. Karakteristik Partisipan 

 Dalam penelitian ini terdapat dua orang partisipan dan empat orang key 

informant yang terlibat langsung dalam sistem perdagangan beras UD Hasil Bumi 

Boja. Berikut adalah data singkat dari partisipan yang bersumber dari hasil 

wawancara: 

Tabel 2. Identitas Partisipan 

No. Nama Partisipan Jenis 

Kelamin 

Umur Tingkat 

Pendidikan 

1. Ibu Susana Pedagang 

UD Hasil 

Bumi Boja 

Perempuan 37 S1 

2. Ibu Sumirah Penebas Perempuan 52 SD 

 

Tabel 3. Identitas Key Informant 

No. Nama Partisipan Jenis 

Kelamin 

Umur Tingkat 

Pendidikan 

1. Bapak 

Muhalim 

Pemilik 

UD Hasil 

Bumi Boja 

Laki-laki 66 SD 

2. Ibu Susti Karyawan Perempuan 23 SMA 

3. Ibu Siti Petani Perempuan 46 SD 

4. Bapak Mujari Petani Laki-laki 52 SD 

5. Bapak 

Tukimin 

Petani Laki-laki 50 SD 

6. Bapak Sirno Petani Laki-laki 48 SD 

 

  



4.2. Sistem Perdagangan UD Hasil Bumi Boja 

Pada umumnya petani akan memasarkan hasil panennya kepada 

penebas, sebagai perantara. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang UD 

Hasil Bumi Boja, hanya beberapa petani saja yang menjual hasil panen padi 

mereka kepada UD Hasil Bumi Boja secara langsung karena mempunyai mesin 

perontok padi sendiri, mempunyai ataupun mampu untuk menyewa alat 

transportasi sendiri dan mampu menyewa tenaga dengan modal yang cukup. 

Sedangkan lainnya akan menjual hasil panen kepada penebas terlebih dahulu. Hal 

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Koperasi Pedagang Pasar 

Induk Cipinang Jakarta, Zulkifly Rasyid dalam berita detik finance (DetikFinance, 

2015) yang mengatakan bahwa “rantai perdagangan beras dimulai dari petani 

gabah dikumpulkan oleh pengepul di daerah. Kemudian dari sana, dibeli kembali 

oleh pedagang yang memiliki pabrik penggilingan agar gabah bisa diolah menjadi 

beras.” Hasil kajian Natawidjaja (2001) dan Rusastra dkk. (2003) dalam penelitian 

Mardianto, dkk. (2005) juga menunjukkan bahwa kebiasaan petani untuk menjual 

gabahnya secara tebasan masih tetap berlangsung. 

Sistem perdagangan beras pada UD Hasil Bumi Boja dimulai dari 

pasokan gabah kering hasil panen petani yang disetor oleh penebas, kemudian 

gabah tersebut dijemur hingga kering dan dilanjutkan proses penggilingan 

menjadi beras pecah kulit, dan melalui mesin pecah kulit menjadi beras putih 

yang kemudian akan dijual kepada konsumen.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, suplier utama UD Hasil 

Bumi Boja berasal dari para petani dan penebas. Hanya beberapa petani yang 

menjual hasil panen padi mereka kepada UD Hasil Bumi Boja secara langsung, 

misalnya saja Pak Tukimin, Pak Sirno dan Pak Mujari. Demikian pengungkapan 

Pak Tukimin yang memiliki lahan kecil sekitar 2.000 m
2
: 

“Ya tempatku lahane cilik mas, dadi rak ribet soale duwe mesin perontok padi dewe mas. 

Sebenere ya mbiyen lahan e gede mas, plus minus sampe 1 hektar, tapi karena kebutuhan 

keluarga lahane terus tak jual sebagian. Lha mesin perontoke ora tak jual soale aku wegah urusan 

mbe penebas, regone mesti kacek, jadi mending tak garap sendiri. Makane tak setorke langsung 

ning Mbak Susana tapi nyewa transporte mergo rak duwe L300 mas. hehe” (I7: 4,1,8,9,14) 

  



Adapun Pak Sirno yang memiliki lahan besar mengungkapkan: 

“Nek sawahku orak tau tak tebaske mbe penebas mas, soale aku iso nyewa tenaga dewe, 

transport e ya ono. Jadi rak usah lewat penebas, wong ya regone kacek e lumayan.”(I8: 

4,1,8,9,14) 

Dan Pak Mujari yang pernah menebaskan gabah kepada Bu Sumirah 

selaku penebas menuturkan: 

“Saya ya dulu gabahe tak tebaske Sumirah, tapi pernah saya minta harga misale 15 juta 

tapi Sumirah naware 10 juta, lha nego-nego nda ketemu titik tengah. Yawes mas gabahe tau tak 

bawa dewe ke Mbak Susana, nah tapi nek pas repot yo seringe tak kasihke  penebas lain yang 

hargane lebih tinggi, sudah nda ke Sumirah lagi.”(I6: 8,6,7,18) 

Sedangkan petani lainnya akan menjual hasil panen kepada penebas 

terlebih dahulu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susana selaku pedagang UD 

Hasil Bumi Boja yang merupakan anak dari key informant Bapak Muhalim: 

“Ada petani yang 1 bulan sebelum masa panen menjual hasil panen ke penebas, ada pula 

yang menjual langsung ke pedagang. Jadi tidak ada hukum pastinya, tergantung 

petaninya mau gimana. Misal petani menjual ke penebas akan ada perjanjian 

kesepakatan harga, dan penebas akan memberi uang muka (DP) terlebih dulu sesuai 

dengan kesepakatan, jadi petani punya kewajiban untuk menjaga sawahnya.”(I1: 1,4,8) 

Sistem perdagangan beras pada UD Hasil Bumi Boja dimulai dari pasokan 

gabah kering hasil panen petani yang disetor oleh penebas, kemudian gabah 

tersebut dijemur hingga kering dan dilanjutkan proses penggilingan menjadi beras 

pecah kulit, dan melalui mesin pecah kulit menjadi beras putih.  

 

 

Gambar 2. Proses sistem perdagangan UD Hasil Bumi Boja 

Seluruh bagian gabah yang diproses ini mampu menghasilkan keuntungan 

bagi UD Hasil Bumi Boja. Gabah yang diolah menjadi beras dapat dijual untuk 

kebutuhan pokok, kemudian sisa proses berupa sekam dapat dijual untuk bahan 
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bakar batu bata, dan katul dapat dijual untuk bahan pakan ternak dan unggas. Hal 

ini serupa dengan hasil dari Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian 

(2005) yang menyatakan bahwa 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. Selain keuntungan dari segi produksi, lokasi pedesaan yang 

strategis di daerah Boja juga merupakan keuntungan tersendiri bagi UD Hasil 

Bumi Boja. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ibu Susana: 

“Jadi dagang beras itu tidak hanya jual beras saja, tapi sisa dari hasil proses beras juga 

bisa dijual seperti sekam dan katul. Padahal sekam dan katulnya kita tidak beli, kan itu 

sisa dari selep beras. Jadi ya keuntungannya lumayan.”(I1: 3) 

Adapun konsumen dari UD Hasil Bumi Boja antara lain rumah tangga, 

toko-toko kelontong, warung makan dan perusahaan. Karena banyaknya 

permintaan dan nama baik yang makin dikenal oleh masyarakat, maka pada tahun 

2015 UD Hasil Bumi Boja mulai membuka cabang di Semarang namun hanya 

dikhususkan untuk menjual beras saja. Bahkan UD Hasil Bumi Boja juga menjadi 

pemasok beras bagi PT. Nissin yang berada di Ungaran. Seperti yang 

diungkapkan Ibu Susana: 

“Ya konsumennya macem-macem, mulai dari toko-toko, warung makan sampe 

perusahaan besar.  Puji Tuhan juga dari tahun 2000 sampai sekarang bisa kirim ke PT. 

Nissin. Kita jaga nama baik, kepercayaan dan kualitas.” (I1: 2) 

 

4.3. Hubungan Patron Client  

Berdasarkan hasil wawancara, pihak-pihak yang menjadi pemasok bagi 

penebas kebanyakan berasal dari petani, tetapi ada juga yang berasal dari sesama 

penebas. Ibu Sumirah yang merupakan penebas mengutarakan bahwa hubungan 

penebas dan petani pernah mengalami konflik, misalnya ketika petani panen raya 

dari 1 Ha sawah biasanya menghasilkan 3 ton gabah, tapi ternyata hanya 

menghasilkan 2 ton yang disebabkan oleh hama maupun cuaca, sehingga penebas 

harus menanggung sendiri kerugian yang dialami. Hal ini dikarenakan kesalahan 

penebas dalam memperkirakan hasil panen petani. Tetapi juga ada petani yang 



bersedia ikut menanggung kerugian dengan menyumbang seikhlasnya. Hal ini 

diperjelas oleh pernyataan Ibu Sumirah selaku penebas:  

“ Ya, namanya orang dagang harus berani rugi mas. Semua ada risikonya sendiri-

sendiri. Kalau petani yang sudah kenal saya lama dan orangnya bener ya mau nanggung 

risikonya bareng-bareng. Tapi kalau yang baru-baru ya banyak yang tidak mau tahu. 

Jadi saya mau nda mau ya nanggung risikonya sendiri.”(I2: 6,7,8,18) 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh key 

informant Ibu Susti yang merupakan tetangga Ibu Sumirah yang sekaligus 

menjadi karyawan di UD Hasil Bumi Boja. 

“Kalau orang dagang emang gitu mas risikonya. Ya Bu Sumirah itu pernah rugi kalau 

bisanya bawa cuma 1 ton atau 2 ton. Harusnya ya bisa sampai 3 ton atau lebih. Soalnya 

saya yang rekap notanya, jadi saya tahu hasilnya Ibu Sumirah dapat berapa. Bu Sumirah 

pernah beli sapi pas untung besar.”(I4: 6,8) 

Sedangkan wawancara dengan petani yang bernama Ibu Siti didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

“Saya nebaske gabah sama Sumirah soalnya cocok hargane, nda repot transportnya 

mas. Paling kalau pas nda mantep ya tanya harga sama Mbak Susana (UD Hasil Bumi Boja) biar 

punya pegangan harga gabah sekarang berapa. Jadi kalau ditawar Sumirah nda kapusan mas. 

Hahaha. Lha pernah juga dikasih DP sama Sumirah tapi 10 menit kemudian ada penebas lain 

yang berani kasih harga dan DP lebih tinggi, tapi yo nda tak lepas mas, soale udah lama 

kerjasama dan percaya dengan Sumirah sampe 5 tahunan mas nek nda salah. Lha tau mas saya 

sampe tombok rugine bareng-bareng sama Sumirah, wong nek untung ya bareng-bareng juga. Tak 

tulungi sak ikhlasku sak mampuku, wong ya sudah kenal lama mas nek Sumirah orang baik.” (I5: 

8,18) 

Petani biasanya akan memasarkan hasil panennya kepada penebas, hal 

ini dikarenakan kebanyakan petani tidak memiliki alat transportasi untuk 

mengirim hasil panen kepada pedagang, petani juga tidak memiliki peralatan 

maupun tempat khusus untuk menyimpan hasil panen. Hal tersebut sesuai dengan 

yang diungkapkan Supriatna (2003) bahwa 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.  

Pada kasus yang terjadi di UD Hasil Bumi Boja terdapat pula petani 

yang menjual hasil panen gabah secara langsung tanpa melalui penebas. Hal ini di 

mungkinkan karena petani merasa tidak puas dengan harga yang diberikan oleh 



penebas. Adapun Bapak Mujari, seorang petani yang penah menjual langsung 

kepada UD Hasil Bumi Boja mengungkapkan bahwa harga yang ditawarkan oleh 

Ibu Sumriah (penebas) tidak sesuai dengan harga pasar. Lain halnya dengan Ibu 

Siti, seorang petani yang menjual hasil gabah melalui Ibu Sumirah (penebas) yang 

memiliki hubungan baik selama bertahun-tahun. Hubungan yang terjalin 

merupakan hubungan saling menguntungkan dalam hal pemberian uang DP dan 

pembayaran gabah secara tunai, sehingga Ibu Siti tidak akan kesulitan dalam 

memanen padi. Ibu Sumirah pun tidak akan mengalami kesulitan dalam hal 

ketersediaan gabah. Ibu Siti biasanya tidak akan menerima penawaran dari 

penebas lain meskipun diberikan harga yang tinggi. Beliau hanya akan 

mengkonfirmasi harga gabah kepada pedagang UD Hasil Bumi. Penuturan 

tersebut juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sayhza (2003) dalam 

penelitian Ariwibowo (2013) yang mengungkapkan bahwa petani tidak 

mengetahui secara pasti naik turunnya harga padi atau gabah, informasi harga 

yang diterima petani dari penebas seringkali terdapat perbedaan dengan harga 

pasar. Oleh karena itu terkadang petani akan menanyakan harga gabah secara 

langsung kepada pedagang. Disamping itu pedagang juga memiliki hubungan 

patron client dengan petani yaitu dalam hal kecocokan harga dan pembayaran 

secara tunai oleh pedagang, namun pedagang tidak memberikan pinjaman modal 

seperti yang dilakukan kepada penebas. Hal ini dikarenakan akan terjadi pinjaman 

berbunga dan ketidaksanggupan pedagang dalam  menunggu waktu pengembalian 

yang terlalu lama yaitu sekitar 4 bulan untuk menunggu hasil panen. Berbeda 

halnya dengan pinjaman yang diberikan kepada penebas yaitu hanya 2 minggu 

hingga 1 bulan bahkan ada yang 1 hari langsung mengembalikan pinjaman modal.  

Selama bertahun-tahun UD Hasil Bumi Boja memiliki hubungan yang 

baik dengan petani maupun penebas. UD Hasil Bumi Boja merasa nyaman 

melakukan transaksi karena saling menguntungkan kedua pihak dan telah 

memiliki kepercayaan. Penebas memiliki hubungan patron client dengan 

pedagang karena hubungan sudah terjadi bertahun-tahun, dan sudah merasa 

nyaman dengan sistem pembayaran dimuka oleh pedagang yang digunakan untuk 

membayar karyawan, transport, dan kebutuhan keluarga. Setelah gabah ditimbang 

dan dibuatkan nota pembayaran, uang muka tadi akan dipotongkan. Penebas 



memiliki kepercayaan dan melakukan hubungan bisnis dengan pedagang UD 

Hasil Bumi Boja karena jarak yang dekat dan adanya kecocokan harga, selain itu 

UD Hasil Bumi Boja selalu memberikan THR kepada penebas berupa bingkisan. 

Demikian pernyataan penebas: 

“Kalau ditempat lain harganya bisa lebih tinggi dikit tapi nda bisa ngasih modal 100%, 

paling ya 30-50% mas. Kalau di UD Hasil Bumi Boja sini kan harganya selisih dikit tapi 

modal bisa ngasih 100%. Motong modalku nda pas gabah datang tapi setelah dikasih 

nota. Pas lebaran ya malah dapet THR mas, padahal kan bukan karyawane bos e. 

.hehe”(I2: 9,10,11) 

Dengan adanya hubungan patron client, pedagang tidak perlu repot 

mencari gabah yang dibutuhkan. Penebas akan selalu berusaha menyediakan 

gabah meskipun tidak panen raya. Hal ini disebabkan karena hubungan kedua 

belah pihak yang telah terjadi bertahun-tahun. Penebas akan merasa terbeban jika 

tidak menyediakan gabah yang dibutuhkan karena pedagang selalu menyediakan 

modal bagi penebas saat akan menebas hasil panen petani. Meskipun demikian 

harga gabah tersebut akan mengikuti harga pada umumnya. Hal ini diperjelas oleh 

pernyataan pedagang UD Hasil Bumi Boja, Ibu Susana: 

“Ya semua hubungan ada plus minusnya, kalau hubungan dengan penebas ya sisi 

negatifnya kita sendiri harus nyiapin modal setiap saat karena penebas seringnya datang 

ke toko pada jam sore setelah tutup toko. Tapi ya kalau kita lagi susah cari gabah, 

penebas mau mencarikan. Itu karena hubungannya sudah lama, sudah sampai 10 tahun 

lebih.” (I1: 9,11,12) 

Pedagang UD Hasil Bumi Boja memiliki hubungan yang baik dengan 

penebas maupun petani. Kerjasama tersebut telah terjalin selama bertahun-tahun, 

karena adanya hubungan yang saling menguntungkan antar kedua pihak dan 

adanya kepercayaan. UD Hasil Bumi Boja tidak akan ragu untuk memberikan 

THR kepada petani maupun penebas, dan bahkan membayar hasil gabah dimuka 

kepada penebas. Begitu pula halnya dengan penebas yang akan berusaha 

menyediakan gabah bagi pedagang UD Hasil Bumi Boja. Alasan tersebut sesuai 

dengan pendapat Scott (1985) yang mengatakan bahwa salah satu ciri hubungan 

patron client adalah hubungan resiprositas (saling menguntungkan) dan hubungan 

personal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Syafriatin (2012) yang menjelaskan 

empat faktor penarik hubungan antara penebas dengan pedagang yaitu: faktor 

pemberian THR, pemberian hutang, faktor modal, dan faktor harga. 



4.4. Jenis Risiko  

Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang tidak dikehendaki dan dapat 

mengakibatkan kerugian. Dari hasil wawancara kepada pedagang UD Hasil Bumi 

Boja, didapatkan beberapa risiko yang dihadapi pedagang berdasarkan kategori 

menurut (UCEO, 2015), yaitu: 

a. Risiko Input 

Risiko input merupakan risiko yang dapat menyebabkan kualitas dan 

kuantitas hasil produksi menjadi lebih rendah dan dapat disebabkan oleh 

berbagai kondisi. UD Hasil Bumi Boja pernah mengalami penyusutan gabah 

dan rendahnya kualitas beras yang disebabkan oleh kualitas gabah yang 

tidak sesuai dengan standar, seperti gabah terlalu banyak biji hampa. 

Demikian pemaparan pedagang: 

“Kalau itu ya risikonya gabah susut. Tapi ya nda bisa dihindari kalau itu, jadi ya nanti 

harganya lebih rendah.” (I1: 13,20) 

Risiko input yang dialami oleh UD Hasil Bumi adalah adanya 

penyusutan gabah dan rendahnya kualitas gabah. Hal ini dapat disebabkan 

oleh cuaca yang tidak menentu dan juga hama yang dapat menyerang 

tanaman padi sehingga kualitas gabah yang dihasilkan menjadi rendah. 

Sehingga hal demikian dapat mengakibatkan hasil produksi menjadi tidak 

maksimal dan memiliki kualitas dibawah standar. Soedjana (2007) juga 

mengungkapkan bahwa risiko input terjadi karena variasi hasil akibat 

berbagai faktor yang sulit diduga, seperti cuaca, penyakit, hama, variasi 

genetik, dan waktu pelaksanaan kegiatan.  

 

b. Risiko Permintaan Pasar 

Permintaan pasar dapat berubah-ubah dalam periode tertentu. Hal 

inilah yang menjadi salah satu risiko yang dapat dialami oleh perusahaan. 

Risiko permintaan pasar yang dihadapi oleh UD Hasil Bumi Boja antara 

lain: harga jual yang mengalami penurunan dari harga standar, menurunnya 

tingkat permintaan konsumen karena harga jual menurun, dan konsumen 

beralih pada perusahaan lain. Ketiga risiko tersebut saling terkait satu sama 

lain, ketika panen raya harga beras cenderung turun karena banyaknya stok 

gabah di daerah Boja yang merupakan daerah pertanian, hal ini pula yang 



menyebabkan konsumen menjadi berkurang.  Perusahaan-perusahaan pun 

mulai mengurangi permintaan karena banyaknya stok beras yang disimpan. 

Demikian pemaparan yang disampaikan oleh pedagang: 

“Biasanya harga turun justru toko menjadi sepi, ketika masa panen permintaan akan 

berkurang. Jadi menyimpan persediaan dalam bentuk gabah bukan dalam bentuk beras, 

karena gabah lebih aman untuk disimpan dibandingkan beras.” (I1: 14) 

Menurunnya harga pasar dan turunnya permintaan konsumen 

terhadap beras merupakan salah satu risiko yang dialami oleh UD Hasil 

Bumi Boja. Risiko ini tidak sesuai dengan hukum permintaan pasar yang 

ada seperti yang disampaikan oleh Widjajanta & Widyaningsih (2007) jika 

harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta per unit waktu akan 

turun. Begitu sebaliknya, jika harga suatu barang turun, jumlah barang 

yang diminta per unit waktu akan naik. 

 

c. Risiko Sumber Daya Manusia 

Karyawan adalah sumber daya manusia yang membantu pemilik 

dalam menjalankan usaha. Namun seringkali masalah muncul karena 

sumber daya manusia itu sendiri, seperti sikap malas, tidak jujur dan tidak 

bertanggung jawab akan pekerjaannya.  

Risiko sumber daya manusia yang dihadapi oleh UD Hasil Bumi 

Boja adalah karyawan yang tidak teliti pada saat menimbang gabah maupun 

beras, kemudian ada pula karyawan yang tidak masuk tanpa memberikan 

kabar kepada UD Hasil Bumi Boja dan tidak digantikan oleh karyawan lain 

sehingga mengganggu proses produksi. 

“ya ada yang nimbang malah salah, keliru gitu lho. Sok kelebihan opo kurang berapa kg. 

Sing salah nulis ya ada. Trus ya pernah ada sing sakit opo malah pergi luar kota, nda 

masuk tapi nda ngabari. Kan garai kacau to gaweane.” (I1: 15) 

Salah satu risiko yang dihadapi oleh UD Hasil Bumi Boja adalah 

karyawan yang tidak teliti dalam menimbang beras, dan karyawan yang 

tidak meminta ijin saat berhalangan masuk kerja. Risiko demikian dapat 

mengakibatkan penurunan pendapatan dan akan mempengaruhi 

pencapaian produksi Sehingga dapat mengurangi pendapatan dan 

meningkatkan biaya operasional yang disebabkan oleh inefisiensi 



produksi. Hal ini sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Soedjana 

(2007) bahwa risiko sumber daya manusia berkaitan dengan perilaku, 

kesehatan, dan sifat-sifat seseorang yang tidak terduga sehingga dapat 

mengakibatkan risiko. Kehilangan pekerja utama pada saat keahliannya 

diperlukan dapat mempengaruhi tingkat produksi yang akan dicapai. 

Ketidakjujuran dan tidak dapat dipercayanya seseorang dapat pula 

mengakibatkan pelaksanaan usaha tani menjadi kurang efisien yang 

akhirnya menurunkan produksi. 

 

d. Risiko Sosial 

Risiko yang terjadi karena adanya penyimpangan yang dapat 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pedagang UD Hasil Bumi Boja 

pernah mendapati karyawan yang mencuri hasil produksi berupa beras, 

katul, arang, karung dan barang lainnya yang tidak diketahui oleh pedagang.  

“Ya pernah kejadian karyawan ada yang ketahuan mencuri katul, arang, karung, dan 

lain-lain. Ya kita tahunya waktu ada orang yang menjual barang itu dengan karung milik 

kita (UD Hasil Bumi Boja), jadi bisa langsung ditelusuri.” (I1: 16) 

Risiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan 

pekerjaan. Moral manusia dapat menimbulkan kerugian seperti adanya 

kelalaian sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan rusaknya 

fasilitas produksi. Hampir semua kegiatan mengandung unsur risiko, salah 

satunya risiko sosial.  

Dari risiko sosial yang telah dialami oleh UD Hasil Bumi Boja 

yaitu berupa pencurian barang dagang oleh karyawan dan lingkungan 

sekitar maka UD Hasil Bumi Boja melakukan manajemen risiko dengan 

memasang CCTV dan memberikan punishment bahkan mengeluarkan 

karyawan yang terbukti mencuri barang dagang maupun aset perusahaan. 

Risiko sosial dalam usaha pertanian akan mempengaruhi kesejahteraan 

pelaku kegiatan tersebut. Risiko sosial yang muncul yaitu risiko aset dari 

banjir, kekeringan dan kemungkinan kerusakan atau pencurian aset 

produksi dan aset pertanian yang lainnya (Romadhoni, 2015). 

  



e. Risiko Teknologi dan Bangunan 

Selain menggunakan tenaga kerja manusia, suatu usaha 

membutuhkan mesin atau teknologi untuk membantu proses produksi. 

Namun terdapat risiko teknologi dan bangunan yang dapat terjadi karena 

teknologi yang digunakan dapat menghambat proses produksi. Seperti 

halnya yang pernah terjadi pada UD Hasil Bumi Boja yaitu mesin pecah 

kulit mengalami kerusakan karena sering digunakan, gabah yang tidak 

bersih mengakibatkan sisa-sisa gabah masuk kedalam mesin, dan mesin 

kemasukan baut yang lepas. Hujan yang deras dan angin yang kencang dapat 

mengakibatkan kebocoran pada gudang dan dapat merusak stok persediaan. 

Hal ini dapat mengakibatkan pencapaian produksi menjadi tidak maksimal 

serta mengganggu aktivitas produksi yang ada.  

“Ya paling mesin pecah kulitnya rusak/macet kalau sering dipake, bisa jadi ada gabah 

yang nyelip. Kalau pas ujan deres, angine kenceng trus atape bocor ya langsung kena 

beras.” (I1: 17) 

 

Gambar 3. Risiko teknologi dan bangunan 

 

Gambar 4. Risiko teknologi dan bangunan 



Kerusakan mesin merupakan risiko teknologi yang dialami oleh 

UD Hasil Bumi Boja. Akibatnya mesin tidak dapat digunakan dan dapat 

menghambat proses produksi. Cuaca dan usia bangunan dapat 

menyebabkan kondisi bangunan menjadi rapuh dan mudah bocor, 

sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik maupun dapat 

membahayakan karyawan saat sedang bekerja. Adanya gangguan-

gangguan alam seperti gempa bumi, hujan deras, maupun bencana alam 

lainnya dapat menyebabkan rusaknya struktur bangunan, yang 

mengakibatkan ketidaknyamanan bagi manusia yang berada didalam 

maupun disekitar gedung tersebut. (Kuncahyani, 2012). 

 

f. Risiko Kerjasama 

Perusahaan tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya partner seperti 

pemasok, konsumen, maupun rekan kerja lainnya. Namun tidak semua 

partner ini selalu bermanfaat bagi perusahaan. Seperti halnya risiko 

kerjasama yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja, yaitu adanya pembatalan 

perjanjian secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan, kemudian 

adanya toko-toko kelontong yang membeli barang dengan pembayaran 

melampaui tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Seperti yang 

dikemukakan oleh pedagang: 

“Risikonya misal ada pembatalan sepihak padahal sudah ada janji sebelumnya kalau 

mau pesan, tapi tiba-tiba batal. Ada juga yang sudah janji seminggu mau bayar malah 

ngapusi.”(I1: 18) 

Pembatalan perjanjian secara sepihak maupun pembayaran lewat 

tanggal jatuh tempo merupakan risiko yang pernah dialami oleh UD Hasil 

Bumi Boja. Risiko ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Weydekamp 

(2013) bahwa pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan 

sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi kesepakatan 

yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Risiko 

pembatalan kontrak atau pemutusan kontrak secara sepihak dapat terjadi 

pada sebuah perusahaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian. 

 



g. Risiko Alam  

Peristiwa alam seperti hujan, angin kencang dan lain sebagainya 

adalah kejadian yang tidak diinginkan, tidak dapat diprediksi. Risiko yang 

muncul akibat kejadian alam merupakan risiko yang tidak dapat 

dikendalikan oleh manusia. Seperti yang dialami oleh UD Hasil Bumi Boja, 

saat hujan dapat merusak gabah pada proses penjemuran. Demikian 

pernyataan pedagang:  

“Wah kalau pas njemur tiba-tiba ujan ya rusak juga gabahe.”(I1: 19) 

Risiko ini seperti halnya yang disampaikan oleh (Azzahara, 2017) 

bahwa risiko alam merupakan risiko yang terjadi diluar pengetahuan 

manusia dan kemungkinan terjadinya sangat kecil. Tetapi bila takut 

menghadapi risiko tersebut, terdapat perusahaan asuransi yang dapat 

menanggung risiko tersebut. Namun hingga saat ini, UD Hasil Bumi Boja 

tidak menanggungkan risiko ini kepada perusahaan asuransi. 

 

4.5. Manajemen Risiko 

Untuk mengatasi risiko perlu dilakukan suatu manajemen risiko, yaitu  

dengan cara dipertahankan (retain), digeser (shift), dikurangi (reduce), 

diasuransikan (insure), dan dihindari (avoid) (Sutawi, 1999). Berikut manajemen 

risiko yang telah diterapkan oleh UD Hasil Bumi Boja berdasarkan masing-

masing jenis risiko: 

a. Risiko Input 

Risiko penyusutan gabah dan kualitas beras yang rendah dapat 

dilakukan manajemen risiko dengan membeli gabah dari petani/penebas 

sesuai dengan kualitas gabah. Saat dilakukan pengecekan dengan cara 

memeriksa kadar air dengan menggunakan alat ukur kadar air dan saat 

pengambilan sampel dengan menggunakan congkong tiap sak ternyata 

gabah banyak biji hampa maka pedagang akan meminta harga yang murah 

dari petani/penebas. Kemudian gabah akan melalui proses produksi blower 

untuk mengurangi biji hampa supaya beras yang dihasilkan dapat sesuai 

dengan standar. Namun jika setelah melalui proses blower tetap terdapat 



biji hampa maka pedagang akan menjual beras hasil proses gabah tersebut 

dengan harga yang murah. Demikian pernyataan pedagang: 

“Kalau gabah banyak biji hampa ya risiko tersebut tidak dapat dihindari, mensiasatinya 

dengan harganya beda jadi berkurang dari harga standarnya. Jadi ya kita terima apa 

adanya karena itu hasil pertanian. Kalau pabrik  kan kita bisa klaim barang cacat tapi 

kalo pertanian tidak bisa.” (I1: 13,20,21,23) 

Hal serupa diungkapkan pula oleh key informant, Bapak Muhalim: 

“Namanya hasil panen ngga bisa diteliti dalamnya gabah ada isinya apa nda. Ya udah 

hargane tinggal dipotong dari biasane.” (I3: 13,21,23) 

Manajemen risiko input ini adalah dengan melakukan reduce atau 

mengurangi risiko banyaknya biji hampa dengan melakukan proses 

blower. Namun jika setelah melalui proses blower tetap terdapat biji 

hampa maka pedagang akan menjual beras hasil proses gabah tersebut 

dengan harga yang murah. Manajemen risiko ini adalah dengan melakukan 

retain atau mempertahankan supaya beras tetap laku terjual.  

 

b. Risiko Permintaan Pasar 

Manajemen risiko yang dilakukan oleh UD Hasil Bumi 

Boja terhadap risiko permintaan pasar adalah dengan menyimpan 

stok gabah tanpa melakukan proses produksi jika UD Hasil Bumi 

Boja memiliki modal yang cukup. Namun jika tidak memiliki 

modal yang cukup maka tetap melakukan proses produksi dan 

menjual beras tersebut dengan harga yang murah atau dengan kata 

lain jual rugi guna perputaran modal. Seperti yang dikemukakan 

oleh pedagang sebagai berikut: 

“Kalau harga jualnya turun dan punya modal, disimpan dalam bentuk gabah  tanpa 

diproduksi jadi beras. Tapi kalau tidak punya modal, tetap harus diproduksi dan dijual 

dengan harga murah supaya tidak menyimpan banyak stok beras.”(I1: 14,21,25) 

Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Muhalim: 

“Ya jangan apa-apa asal langsung diproses jadi beras.” (K1, 65) 

Manajemen risiko ini adalah dengan melakukan avoid atau 

menghindari adanya stok beras yang menumpuk karena akan 

menimbulkan kerugian yang besar jika beras disimpan terlalu lama. 

Namun jika tidak memiliki modal yang cukup maka tetap melakukan 



proses produksi dan menjual beras tersebut dengan harga yang murah atau 

dengan kata lain jual rugi guna perputaran modal. Manajemen risiko ini 

dilakukan dengan retain atau mempertahankan keadaan perusahaan supaya 

tidak terjadi kerugian.  

 

c. Risiko Sumber Daya Manusia 

Manajemen risiko yang dilakukan oleh UD Hasil Bumi Boja 

terhadap risiko sumber daya adalah dengan mengarahkan karyawan 

supaya terampil dan teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya, kemudian 

memberikan pengarahan kepada karyawan agar memberi kabar jika tidak 

dapat masuk kerja serta mencari karyawan pengganti yang juga terampil 

pada posisi tersebut supaya proses produksi tetap dapat berjalan lancar. 

Demikian pemaparan pedagang: 

“Kalau kita tau ada kesalahan pada karyawan ya dibilangi supaya dia paham salahnya 

dimana dan tidak diulangi lagi salahnya, terus kalau masalah nda masuk kerja dadakan 

ya dielingke juga supaya sini bisa prepare karyawan lain buat gantike jadi produksi isa 

tetep jalan.”(I1: 15,21,25) 

Hal yang sama diungkapkan pula oleh Bapak Muhalim sebagai berikut: 

“Dikandani nek salah, yo orak diseneni tapi diomongi. Nek prei rak omong-omong ya 

podo wae diomongi ben rak kacau gaweane, golek liyane sing iso gantike.”(I3: 15,21,25) 

Manajemen risiko ini adalah dengan menghindari (avoid) risiko 

terjadi kembali yaitu dengan cara memberikan pengarahan kepada 

karyawan supaya terampil dalam mengerjakan bagian tugasnya. Kemudian 

dengan melakukan retain atau mempertahankan kelangsungan produksi 

yaitu jika terdapat karyawan yang tidak dapat bekerja karena sakit, maka 

segera digantikan dengan pengerja lainnya.  

 

d. Risiko Sosial 

Manajemen risiko yang dilakukan oleh UD Hasil Bumi Boja 

terhadap risiko sosial adalah dengan memberhentikan karyawan yang 

terbukti mencuri, selain itu pedagang juga lebih berhati-hati supaya risiko 

tersebut tidak terjadi kembali yaitu dengan memasang CCTV pada gudang 

dan toko. Seperti yang dikemukakan oleh pedagang: 



“Ya ada tetangga sekitar yang mencuri di tempat penggilingan padi, tapi ambilnya hanya 

1sak berisi 10kg sehingga kita sulit untuk menindaklanjuti. Ada juga karyawan yang 

mencuri, kalau karyawan ketauan langsung dikeluarkan, tapi ya buat ngehindari terjadi 

lagi ya kita pasang CCTV sekarang.”(I1: 16,23,25) 

Hal ini diperjelas dengan pernyataan Bapak Muhalim: 

“Nda ada waktu kalau ngurusi beras dicuri 10kg kayak gitu.Tapi kalau karyawan nyuri 

ya langsung dikeluarkan.” (I3: 16,23,25) 

Manajemen risiko sosial ini dilakukan dengan reduce atau 

mengurangi risiko dengan cara memberhentikan karyawan yang terbukti 

mencuri, dan juga avoid yaitu menghindari adanya pencurian terjadi 

kembali dengan memantau menggunakan CCTV. 

 

e. Risiko Teknologi dan Bangunan 

UD Hasil Bumi Boja menggunakan mesin cadangan jika sewaktu-

waktu terjadi kerusakan mesin supaya tetap dapat melakukan proses 

produksi. Untuk mencegah risiko teknologi dan bangunan ini terjadi, UD 

Hasil Bumi Boja melakukan servis mesin secara berkala misalnya 3 bulan 

1x, kemudian untuk risiko bangunan dilakukan perbaikan pada bangunan 

seperti atap yang bocor, saluran air, maupun perbaikan bagian bangunan 

yang mulai rapuh.  

“Mesin pecah kulit, mesin blower, dan mesin jahit kadang tidak bisa berfungsi, solusinya 

dengan menggunakan mesin cadangan namun hal ini jarang terjadi. Servis mesin 

dilakukan oleh teknisi biasanya 3 bulan sekali. Servis mesin dilakukan oleh teknisi 

biasanya 3 bulan sekali. Supaya bangunan tidak rusak ya salah satune memperbaiki atap 

yang bocor pada ruang gudang.”(I1: 17,25) 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhalim: 

“ya pake mesin yang bisa dipakai aja. Gudang dan ruang produksi dirawat, kalo ada 

yang mau rusak dibenerin..” (I3: 17,25) 

Manajemen risiko yang dilakukan terhadap risiko teknologi ini 

adalah dengan cara menghindari (avoid) risiko tersebut terjadi yaitu 

dengan melakukan pengecekan alat dan mesin secara berkala setidaknya 3 

bulan 1x. Kemudian untuk manajemen risiko bangunan dilakukan dengan 

cara menghindari (avoid) risiko tersebut terjadi yaitu dengan melakukan 



perbaikan jika kondisi bangunan mulai tidak layak digunakan atau 

mengalami kerusakan. 

 

f. Risiko Kerjasama 

Manajemen risiko yang dilakukan oleh UD Hasil Bumi Boja 

adalah dengan tidak mengijinkan toko-toko kelontong tersebut untuk 

berhutang kembali (black list). Hal ini diungkapkan oleh pedagang UD 

Hasil Bumi Boja sebagai berikut: 

“Toko-toko kelontong yang membeli beras di UD Hasil Bumi Boja biasanya melakukan 

pembayaran dengan tempo 1minggu. Tapi jika toko tersebut melampaui tanggal jatuh 

tempo, maka di kemudian hari tidak diperbolehkan untuk berhutang kembali. Jika mau 

beli beras tetap dilayani tetapi harus langsung dibayar.” (I1: 18,23) 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhalim: 

“Kalau nyeleweng langsung diblacklist. Kok  janjiane seminggu malah seenake sendiri 

bayare.” (I3: 18,23) 

Manajemen risiko ini dilakukan dengan cara mengurangi 

(reduce) agar risiko tidak terulang kembali yaitu dengan tidak mengijinkan 

konsumen yang akan berhutang kembali jika belum membayar lunas 

pinjaman yang sudah jatuh tempo. 

 

g. Risiko Alam  

Risiko alam cenderung sulit untuk dikendalikan, namun dapat 

dilakukan pencegahan dengan memasang terpal pada saat proses 

penjemuran jika cuaca terlihat mendung. Hal ini diungkapkan oleh 

pedagang UD Hasil Bumi Boja sebagai berikut: 

“Ya ketika jemur segera diterpal. Tapi kalau sudah terlanjur kehujanan ya risiko, jadi ya 

besok segera dijemur jangan telat jemurnya.” (I1: 19,23,25) 



 

Gambar 5. Manajemen Risiko Alam 

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhalim: 

“Kalau ngerti mendung ya harus siap-siap.”(I3: 19,23,25) 

Risiko alam yang terjadi merupakan risiko yang sulit untuk 

diprediksi. Manajemen terhadap risiko alam biasanya dilakukan dengan 

menghindari (avoid) dan mengurangi (reduce) kerusakan yang lebih parah. 

Sehingga UD Hasil Bumi Boja melakukan manajemen risiko ini dengan 

mengumpulkan gabah pada tempat yang terlindung dari hujan jika dirasa 

cuaca sedang mendung, dan jika dirasa tidak sempat karena akan turun 

hujan, maka sesegera mungkin memasang terpal. Namun jika tiba-tiba 

hujan deras dan tidak sempat memasang terpal maka dilakukan reduce 

dengan segera menjemur kembali gabah yang basah saat ada sinar 

matahari atau saat cuaca mulai membaik dan mendukung. Hal ini serupa 

dengan yang dijelaskan oleh Prasetyo (2014) bahwa menghadapi bencana 

alam dapat dilakukan melalui dua cara yaitu menghindarinya atau 

meminimalkan dampak yang ditimbulkan. 

 

4.6. Dampak Manajemen Risiko  

Pengelolaan risiko bagi perusahaan sangatlah penting karena hal ini dapat 

mempersiapkan perusahan untuk menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan 

kerugian bagi perusahaan. Dampak atau manfaat manajemen risiko bagi UD Hasil 

Bumi Boja antara lain: 



1. Manajemen risiko dapat mencegah perusahaan dari kegagalan sehingga dapat 

menunjang secara langsung peningkatan laba dan memberikan laba secara 

tidak langsung. 

2. Mampu memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang 

semua jenis risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, 

lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen 

risiko. 

3. Mampu mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung sehingga dapat 

menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar. 

4. Mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana. 

 


