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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI 
PADI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2009

 ( Studi Kasus : Lini IV Kecamatan Trimurjo )

Oleh

Khairunisya

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Dalam 
rangka mendukung sektor pertanian, pemerintah telah mengimplementasikannya 
dalam berbagai bentuk program. Salah satu nya adalah dengan memberikan 
subsidi pupuk bagi petani.Subsidi pupuk ini memiliki tujuan yaitu, untuk 
meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk 
kegiatan usahataninya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi 
komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyaluran pupuk 
bersubsidi ( di Lini IV ) bagi petani padi  di Kecamatan Trimurjo Kabupaten 
Lampung Tengah pada tahun 2009.

Berdasarkan hasil perhitungan dari data yang didapatkan di lapangan 
menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi ( di Lini IV ) bagi petani padi 
di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2009, dilihat dari 
ketepatan harga, ketepatan jumlah, ketepatan jenis, dan  ketepatan waktu berjalan 
dengan sangat efektif yaitu sebesar 95,68%. Dengan diketahuinya program ini 
telah terlaksana dengan sangat efektif telah dapat menggambarkan bahwa 
penyaluran pupuk bersubsidi ini telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman 
standar pelaksanaan program. 
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I. PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam 

pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan 

suatu proses perubahan struktural dalam bidang sosial dan ekonomi. Proses 

perubahan tersebut haruslah merupakan suatu proses yang dinamis dan 

menuju yang lebih baik dari suatu tahap ke tahap berikutnya yang berorientasi 

kepada bagaimana memenuhi kebutuhan pokok ( basic good ). Salah satu 

kebutuhan pokok itu adalah pangan, dimana pangan merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia yang paling utama.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah yang sangat luas, 

ketahanan  pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan 

ekonomi Indonesia. Namun kemiskinan yang merupakan masalah pokok 

nasional mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat, terutama untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan. Sehingga kejadian rawan pangan menjadi 

masalah yang sangat sensitif di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan 

pemerintah yang konsisten dalam sektor pertanian akan mendukung 

pembangunan pertanian salah satunya dalam  produktivitas padi. Upaya 

pemerintah tersebut dapat mendukung swasembada beras dalam komoditas 

pertanian untuk mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional ( Harris 

Hasyim,2005:3 ).

Untuk mencapai produktivitas yang tinggi bukan hal  mudah, dibutuhkan berbagai 

faktor pendukung agar dapat berhasil. Hal ini terkait dengan tingginya biaya 



faktor – faktor   produksi baik biaya pembelian maupun biaya sewa. Biaya 

pembelian meliputi antara lain penyediaan benih unggul bermutu, pupuk, obat 

hama dan penyakit, sementara biaya sewa meliputi antara lain biaya sewa tenaga 

kerja, sewa mesin produksi  dan lain – lain. Hal tersebut lebih lanjut dapat 

menghambat pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani 

karena petani kecil akan semakin sulit memenuhi tingginya biaya faktor – faktor 

produksi. 

Salah satu peran pemerintah adalah memberikan subsidi untuk sektor pertanian. 

Subsidi adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban 

masyarakat dengan membayar sebagian harga yang seharusnya dibayar oleh 

masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk memberi suatu barang atau 

jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Menurut Suparmoko  

 (1994 : 38-40 dikutip oleh Emidayenti ) pemberian subsidi digolongkan menjadi :

a) Subsidi dalam bentuk uang

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang 

sebagai tambahan tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula 

pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. 

Artinya dalam mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan 

untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya 

akan ditanggung pemerintah. 

a) Subsidi barang 

Apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan 

jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau 

mungkin dengan pembayaran tetap dibawah harga pasar.



 Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan 

( meningkatkan produktivitas ) adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Subsidi 

pupuk  tersebut merupakan  upaya  pemerintah  untuk  menjamin  ketersediaan 

pupuk  bagi  petani dengan  harga  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  yaitu 

Harga  Eceran  Tertinggi (HET).  Sesuai  Peraturan Menteri  Pertanian 

No.42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang kebutuhan  dan  harga  eceran 

tertinggi (HET) pupuk  bersubsidi  untuk  sektor  pertanian tahun anggaran 2009, 

pupuk  bersubsidi  adalah  pupuk  yang pengadaan  dan penyalurannya 

ditataniagakan  dengan  Harga  Eceran  Tertinggi (HET) yang ditetapkan di 

penyalur resmi di lini IV. Adapun menurut Peraturan Menteri Perdagangan 

No.07/M-DAG/PER/2/2009 pupuk  bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan 

penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang 

dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

Tujuan kebijakan pemberian subsidi pupuk ini adalah untuk meringankan beban 

petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahataninya 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian 

guna mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun sasaran penerima pupuk 

bersubsidi adalah petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun, peternak yang 

mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 ( dua ) hektar setiap musim tanam 

per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 

(satu) hektar.

Tabel 1. Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2009, menurut jenis,
              jumlah dan  harga 



Jenis Pupuk Jumlah ( Ton ) HET ( Rp/Kg )

- Urea
- Superphos
- ZA
- NPK Phonska 15-15-15
- NPK Pelangi 20-10-10
- NPK Kujang 30-6-8
- Organik

4.550.000
1.000.000

923.000
1.200.000

50.000
50.000

450.000

1.200
1.550
1.050
1.750

1.830
1.586

500

( Sumber: Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pupuk Tahun 2009 )

Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk sektor pertanian dimulai sejak tahun 

2003 sampai tahun 2008. Pada tahun 2009, pemerintah kembali menyediakan 

anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 16,5 Triliun untuk pengadaan dan penyaluran 

pupuk Urea, Superphos, ZA, NPK, dan pupuk organik sejumlah 8.223.000 ton, 

dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) masing-masing jenis pupuk tetap kecuali 

pupuk organik yang turun di bawah tahun 2008.

Harga Eceran Tertingggi ( HET ) pupuk bersubsidi tersebut adalah harga yang 

berlaku di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan kantong dengan ukuran 

50 kg untuk pupuk Urea, Superphos, ZA dan atau kemasan 20 kg untuk pupuk 

NPK serta dalam kemasan 40 kg untuk pupuk Organik.

Pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi adalah Produsen Pupuk 

yang ditunjuk Pemerintah, yaitu : 

• PT. Pupuk Sriwidjaja,

• PT. Pupuk Kujang,

• PT. Pupuk Kalimantan Timur,

• PT. Petrokimia Gresik,



• PT. Pupuk Iskandar Muda.

Pupuk  merupakan  komoditi  yang  memiliki  peran  strategis  dalam  mendukung 

sektor pertanian. Penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas 

komoditas pertanian, salah satunya produktivitas padi. Berikut merupakan luas 

panen dan produksi dari padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Lampung 

Tengah.

Tabel 2. Luas Panen dan produksi  padi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009
             ( Berdasarkan Angka Daerah )

Kecamatan

Padi Sawah Padi Ladang
Luas Panen

( ha )
Produksi ( ton ) Luas Panen

( ha )
Produksi ( ton )

Padang Ratu 4.505 23.315,4 447 1.336,5

Selagai Lingga 2.225 15.517,9 56 2.732,2

Pubian 5.963 32.319,4 1.554 8.042

Anak Tuha 4.674 24.486,8 1.260 4.862,3

Anak Ratu Aji 3.506 20.277,3 625 2.555,6

Kalirejo 1.839 11.924,5 58 289

Sendang Agung 2.684 17.176,3 163 665,7

Bangun Rejo 3.220 19.030,8 66 225,7

Gunung Sugih 4.854 30.442,1 795 2.734,8

Bekri 3.389 16.362,6 305 907,7
Bumi Ratu  
Nuban

3.977 28.441,7 157 679,2

Trimurjo 7.623 51.435,8 67 324,6

Punggur 5.890 38.195,6 57 220,9

Kota Gajah 4.246 26.574,4 3 11,6

Seputih Raman 7.057 45.951,2 270 1.235,3

Terbanggi Besar 5.270 35.857,8 429 1.885,5

Seputih Agung 4.778 23.483,9 775 2.886,1

Way Pengubuan 995 5.977,6 930 3.862,3

Terusan Nunyai 250 1.392,6 5775 2.328,2

Seputih Mataram 5.690 31.667,9 124 442.1

Tabel 2 ( Lanjutan )
Bandar Mataram 1.403 7.728,7 1.779 4.463,5

Seputih Banyak 6.540 32.383,2 1.425 4.963,3

Way Seputih 2.477 7.503,4 217 563,3

Rumbia 2.687 8.295,2 1.009 2.444,8

Bumi Nabung 1.804 7.958,6 1.063 2.699

Putra Rumbia 4.193 16.934,8 2.020 5.349



Seputih 
   Surabaya

4.924 19.563,8 850 3.255,5

Bandar 
Surabaya

3.014 11.898,9 702 2.463,3

Jumlah 109.677 612.098 18.281 64.429

( Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah )

Setiap provinsi yang berada di wilayah Indonesia mendapatkan  alokasi pupuk 

bersubsidi. Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah dengan alokasi pupuk 

tertinggi di Provinsi Lampung tahun 2009. Alokasi pupuk bersubsidi sub sektor 

tanaman pangan tahun 2009 untuk Kabupaten Lampung Tengah Urea sebanyak 

40.945,  pupuk  Superphos  sebanyak  6.786  ton,  ZA  sebanyak  851  ton,  NPK 

sebanyak  11.745  ton,  dan  pupuk  organik  sebanyak  3.000  ton.   Sedangkan 

Kecamatan Trimurjo merupakan kecamatan yang mempunyai   jumlah produksi 

tanaman padi terbesar yaitu  51760,41 ton.

Kebijakan  ini  sampai  saat  ini  pelaksanaannya   masih  terus  berjalan,dan 

diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap usaha pemerintah untuk 

membantu  mengurangi  beban  biaya   pupuk  petani.   Selain itu   diharapkan 

subsidi  pupuk   berpengaruh  positif  terhadap  sektor  pertanian   didalam 

peningkatan   produktivitas   dan   produksi   komoditas   pertanian   untuk 

mewujudkan   Program  Ketahanan   Pangan   Nasional.  Namun  dalam 

pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan dan kekurangan khususnya di 

penyalur Lini IV, yang melakukan penyaluran kepada petani atau kelompoktani.

Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil  apabila masayarakat yang menerima 

manfaat dari subsidi tersebut ( petani ) dapat meringankan beban dalam 

penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahataninya. Oleh sebab itu 



dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip kerja yang berdasarkan tepat 

harga, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu.

Dalam efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi  ini, ditekankan pada 4 aspek :

1. ketepatan harga 

2. ketepatan jumlah

3. ketepatan jenis

4. ketepatan waktu

Keberhasilan kebijakan ini adalah adanya kecocokan , bila metode pelaksanaan 

kebijakan dilakukan secara sistematis dalam artian sesuai dengan kebijakan 

subsidi pupuk, sebaliknya bila pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap 

kebijakan ini statis, maka perlu adanya perbaikan metode yang lebih baik lagi atau 

bila perlu kebijakan tersebut dihentikan. Efektivitas pada umumnya digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas atau 

kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu 

pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan atau 

program yang ditentukan.

Berdasarkan  latar  belakang  tesebut  maka  penelitian  ini  mengambil  judul 

“Efektivitas  Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  Bagi  Petani  Padi  di  Kabupaten 

Lampung Tengah Tahun 2009 (Studi Kasus : Lini IV Kecamatan Trimurjo) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah : 

Bagaimanakah efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi ( Lini IV ) bagi petani 



padi  di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2009, 

dilihat dari ketepatan harga, ketepatan jumlah, ketepatan jenis, dan  ketepatan 

waktu?

C. Tujuan

Untuk mengetahui efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi ( Lini IV ) bagi 

petani padi  di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 

2009, dilihat dari ketepatan harga, ketepatan jumlah, ketepatan jenis, dan 

ketepatan waktu.

D. Kerangka Pemikiran

Ketahanan pangan dipandang  sebagai hal yang  sangat penting dalam  rangka 

pembangunan  nasional  untuk  membentuk  manusia  Indonesia  berkualitas, 

mandiri, dan sejahtera . Untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan 

produktivitas yang tinggi, namun itu  bukan hal  mudah, dibutuhkan berbagai 

faktor pendukung agar dapat berhasil. Hal ini terkait dengan tingginya biaya 

faktor – faktor   produksi baik biaya pembelian maupun biaya sewa. Biaya 

pembelian meliputi antara lain penyediaan benih unggul bermutu, pupuk, obat

hama dan penyakit, sementara biaya sewa meliputi antara lain biaya sewa tenaga 

kerja, sewa mesin produksi  dan lain – lain. Hal tersebut lebih lanjut dapat 

menghambat pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani 

karena petani kecil akan semakin sulit memenuhi tingginya biaya faktor – faktor 

produksi.



Salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan adalah 

dengan memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian.  Pupuk  bersubsidi 

adalah  pupuk  yang pengadaan  dan  penyalurannya  ditataniagakan  dengan 

Harga  Eceran  Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.

Tujuan kebijakan pemberian subsidi pupuk ini adalah untuk meringankan beban 

petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahataninya 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian 

guna mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun sasaran penerima pupuk 

bersubsidi adalah petani tanaman pangan, hortikultura, pekebun, peternak yang 

mengusahakan lahan seluas-luasnya 2  ( dua ) hektar setiap musim tanam per 

keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 ( satu ) 

hektar.

Setiap provinsi yang berada di wilayah Indonesia mendapatkan  alokasi pupuk 

bersubsidi.  Kabupaten  Lampung  Tengah  merupakan  salah  satu  daerah  dengan 

alokasi  terbanyak  di  Provinsi  Lampung.  Alokasi  pupuk  bersubsidi  sub  sektor 

tanaman pangan tahun 2009 untuk kabupaten Lampung Tengah Urea sebanyak 

40.945,  pupuk  Superphos  sebanyak  6.786  ton,  ZA  sebanyak  851  ton,  NPK 

sebanyak  11.745  ton,  dan  pupuk  organik  sebanyak  3.000  ton.   Sedangkan 

Kecamatan Trimurjo merupakan kecamatan yang mempunyai   jumlah produksi 

tanaman padi sebanyak 51760,41 ton.

Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip kerja. Dalam efektivitas 

pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ini, ditekankan pada 4 aspek :

1. ketepatan harga 



2. ketepatan jumlah

3. ketepatan jenis

4. ketepatan waktu

Keberhasilan program ini adalah adanya kecocokan , bila metode pelaksanaan 

kebijakan dilakukan secara sistematis dalam artian sesuai dengan kebijakan 

subsidi pupuk, sebaliknya bila pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap 

kebijakan subsidi pupuk statis , maka perlu adanya perbaikan metode yang lebih 

baik lagi. 

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini diuraikan dalam lima bab yang meliputi :

I. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, kerangkan pemikiran dan sistematika penulisan

II. Tinjauan pustaka, mengenai teori-teori, temuan, bahan penelitian lain 

yang diperoleh dari pedoman yang dijadikan acuan untuk penelitian

III. Metode penelitian meliputi alat analisis dan gambaran umum 

Kecamatan Trimurjo

IV. Hasil perhitungan dan pembahasan

V. Simpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Distribusi

Dalam kehidupan perekonomian terdapat 3 (tiga) kelompok aktivitas yaitu : 

produksi, konsumsi, dan distribusi. Aktivitas yang terakhir yaitu distribusi adalah 

kegiatan yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsurnsi. 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

    Atau marketing channel ).

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

a. Saluran Distribusi

Dalam artikelnya Danfar menyebutkan bahwa Philip Kotler (1997:140) 

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. Sedangkan menurut Assauri 



(1990 : 3), saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga yang memasarkan 

produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

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 pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang 

disalurkan tersebut.

• Pedagang perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini 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.

• Agen perantara

Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik atas semua 

barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, 

yaitu :

1. Agen Penunjang

• Agen pembelian dan penjulan

• Agen Pengangkutan

• Agen Penyimpanan

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produk-definisi-klasifikasi-dimensi_30.html


2. Agen Pelengkap

• Agen yang membantu dalam bidang finansial

• Agen yang membantu dalam bidang keputusan

• Agen yang dapat memberikan informasi

• Agen khusus

Terdapat tiga fungsi saluran distribusi sebagai berikut :

1. Fungsi pertukaran 

2. Fungsi Penyediaan Fisik 

3. Fungsi Penunjang 

Dalam masing-masing fungsi saluran distribusi diatas diperlukan adanya transaksi 

antara dua pihak atau lebih, menyangkut pemindahan barang-barang secara fisik 

dari produsen sampai kepada konsumen, serta bersifat membantu untuk 

pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Ketiga fungsi saluran tersebut harus saling 

mendukung demi kelancaran proses saluran pendistribusian barang dalam 

perusahaan. 

Ada beberapa alternatif saluran (tipe saluran) yang dapat dipakai. Biasanya 

alternatif saluran tersebut didasarkan pada golongan barang konsumsi dan barang 

industri.

• Barang konsumsi adalah barang-barang yang dibeli untuk dikonsumsikan. 

Pembeliannya didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen. Jadi, 

pembelinya adalah pembeli atau konsumen akhir, bukan pemakai industri karena 

barang –barang tersebut tidak diproses lagi, melainkan dipakai sendiri ( Basu 



Swasta 1984:96 ).

• 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 ( Basu Swasta, 1984:97 ).

Dibawah ini digambarkan beberapa tipe saluran untuk barang konsumsi dan 

barang industri.

a. Tipe saluran untuk barang konsumsi 

Saluran 1 : Produsen ————– Konsumen

Saluran 2 : Produsen ————– Pedagang eceran ————– Konsumen

Saluran 3 : Produsen ————– Grosir ————– Pedagang eceran ————– 

                  Konsumen

Saluran 4 : Produsen ————– Agen ————–  Grosir ————–  

                  Pedagang  eceran ————– Konsumen

b. 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

b. Distribusi Fisik

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 sebagai berikut :

“ Suatu rangkaian aktivitas yang luas mengenai pemindahan barang jadi secara 

efisien dari akhir batas produksi kepada konsumen, serta didalam beberapa hal 

mencakup pemindahan bahan mentah dari suatu pembekal keawal 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. Secara terperinci, kegiatan yang ada dalam 

kegiatan distribusi fisik dapat dibagi kedalam lima macam ( Basu Swasta, 1984: 

220-229 )  yaitu :

1. Penentuan lokasi persediaan dan sistem penyimpanannya

a. Penentuan lokasi penyediaannya

Kebijaksanaan terhadap lokasi persediaan didasarkan pada strategi yang 

diinginkan, apakah secara memusat (konsentrasi) ataukah menyebar (dispersi) 

dipasarnya. Jika perusahaan mengkonsentrasikan persediaannya, maka akan 

memudahkan dalam mengadakan pengawasan. Selain itu, juga akan 



meningkatkan efisiensi penyimpanan dan penanganan barangnya. Namun dari 

segi lain dapat terjadi bahwa beban pengangkutan akan meningkat dan 

pengantaran barang kebeberapa segmen pasar akan terlambat. Dan jika perusahan 

menyebarkan persediaannya kebeberapa lokasi, maka keadaannya akan berlainan, 

dan merupakan kebalikan dari konsentrasi.

b. Sistem penyimpanan persediaan

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.

2. Sistem penanganan barang

Sistem penanganan barang yang dapat digunakan antara lain : 

(1) Paletisasi

Dalam paletisasi, penanganan barang-barang baik itu berupa bahan baku 

maupun barang jadi dipakai suatu alat yang disebut palet. Dengan alat ini 

barang-barang dapat dipindahkan secara cepat. Penggunaannya akan lebih 

ekonomis apabila material yang ditangani jumlahnya besar.

(2) Pengemasan

Barang-barang yang ditangani ditempatkan dalam suatu kemasan atau peti 

kemas baik dari logam, kayu, ataupun bahan yang lain. Biasanya kemasan ini 

dibuat dalam ukuran-ukuran tertentu sehingga sangat mudah dalam 

pengangkutannya.

(3) Sistem pengawasan persediaan



Faktor penting yang lain dalam sistem distribusi fisik adalah mengadakan 

pengawasan secara efektif terhadap komposisi dan besarnya persediaan. 

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. Sedangkan permintaan 

pasar dapat diukur dengan menggunakan analisis ramalan penjualan.

(4) Prosedur memproses pesanan

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk memproses pesanan antara lain: 

menyelenggarakan kegiatan kantor secara teratur, membuat barang dengan 

baik, serta menyampaikannya kepada pembeli. Jika perusahaan tidak sanggup 

atau tidak mampu melaksanakan pesanan, maka ia harus memberitahu kepada 

pembeli.

(5) 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.

B. Peran Pemerintah Dalam perekonomian

Peran pemerintah sangat besar dalam perekonomian kapitalis murni hal ini 

dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith, mengemukakan teori bahwa 

pemerintah mempunyai tiga fungsi :



- Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan

- Fungsi pemerintah untuk menjalankan peradilan

- Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang publik yang tidak 

disediakan oleh pihak swasta, seperti jalan, dam, dsb.

Menurut  kaum klasik yang penting bagi pemerintah adalah tidak mengerjakan 

aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh individu, baik maupun buruk, tetapi 

pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas yang sama sekali tidak atau belum 

pernah dikerjakan oleh sektor swasta baik secara perorangan maupun bersama-

sama. Akibat dari sifat barang publik, maka pemerintah turut campur tangan 

dalam penyediaan barang atau jasa publik. Ada dua kendala yang dihadapi 

sekaligus oleh pemerintah dalam hal ini, yaitu :

1. Kendala anggaran

2. Kendala ketidakpuasan masayarakat

Dilema ini timbul bila pemerintah ingin memperbanyak pengadaan barang atau 

jasa publik maka akan menghadapi kendala anggaran yang terbatas. Pada saat 

yang bersamaan dengan banyaknya barang atau jasa publik ini maka beban pajak 

yang ditanggung oleh masyarakat akan semakin besar dan masyarakat menjadi 

tidak puas. Sebaliknya, bila penyediaan barang publik tidak mencukupi maka 

masyarakat juga merasa tidak puas walaupun disatu sisi beban pajaknya pun 

semakin kecil dan anggaran pemerintah pun lebih kecil. Untuk itulah perlu 

intervensi atau campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, karena 



mekanisme pasar yang dianut oleh sistem kapitalis yang murni mempunyai 

bebrapa kelemahan. 

Kegiatan pemerintah tidak hanya dibatasi pada situasi dimana pasar swasta tidak 

bekerja, melainkan ada lagi peran yang penting yaitu :

1. Peranan Alokasi

Adanya barang dan jasa yang tidak dapat disediakan melalui system pasar 

disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar ( market failure ). Sistem pasar 

tidak dapat menyediakan barang dan jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya 

barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh 

orang lain. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa sistem pasar gagal menyediakan 

barang dan jasa yang tidak mempunyai sifat pengecualian, yaitu pengecualian 

oleh orang yang memiliki suatu barang terhadap orang lain dalam menikmati 

barang tersebut 

Pengecualian tidak dapat dilaksanakan secara teknis. Suatu barang disebut barang 

publik juga karena secara ekonomis pengecualian dapat dilaksanakan akan tetapi 

biaya untuk mengecualikan segolongan masayarakat dari manfaat suatu barang 

sangat besar dibandingkan dengan biayanya. Jadi yang disebut dengan barang 

publik murni adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis 

tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian atas barang tersebut. Dalam hal ini 

tidak ada seorang pun yang bersedia mengemukakan nilai kesukaannya terhadap 

suatu barang publik sehingga tidak ada seorang pengusaha pun yang mau 

menyediakan barang tersebut, oleh karena itu barang-barang publik disediakan 

oleh pemerintah karena sistem pasar gagal dalam menyediakan barang tersebut.



2. Peranan Distribusi

Salah satu peran pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai alat distribusi 

pendapatan atau kekayaaan. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan 

faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan 

dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan 

yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap tidak adil oleh 

masayarakat.

Keadilan bukanlah suatu hal yang statis  dan absolut, akan tetapi merupakan suatu 

hal yang dinamis dan relatif, tergantung dari persepsi masyarakat terhadap 

keadilan. Jadi masalah keadilan harus diserahkan kepada masyarakat, yang 

melalui wakil-wakil mereka di DPR merumuskan keadilan publik yang mereka 

inginkan, selanjutnya pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter 

merubah keadaaan masayarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan 

secara langsung dengan pajak yang progresif ataupun secara tidak langsung 

dengan cara subsidi dan lain sebagainya.

3. Peranan Stabilisasi

Pemerintah mempunyai peran utama sebagai alat stabilisasi perekonomian. Sebab 

perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta akan sangat peka 

terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. 

Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan barang-

barang swasta akan menyebabkan pengusaha tersebut mengurangi pegawai.

Pegawai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-

barang konsumsi dan selanjutnya akan menganggu produksi dari barang lain 



sehingga pengusaha lain juga akan mengurangi pegawai. Jadi gangguan di satu 

sektor akan mempengaruhi sektor lain. Tanpa adanya campur tangan 

pemerintah akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan 

mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi dan deflasi juga merupakan hal yang 

dapat menganggu stabilitas ekonomi. Masalah inflasi dan deflasi harus 

ditangani pemerintah melalui kebijaksanaan moneter.

C. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membayar berbagai 

kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah 

sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran 

pemerintah adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. 

Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan 

dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan 

membiayai berbagai infrastruktur yang pentingnya artinya dalam

pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. 

Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat 

dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

Menurut Suparmoko ( 1994 : 47 ), pengeluaran pemerintah secara umum 

dibedakan menjadi :

a. Pengeluaran pemerintah berupa investasi untuk menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomi di masa mendatang

b. Pengeluaran itu langsung untuk memberikan kesejahteraan dan 

kegembiraan masyarakat.



c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.

d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga yang 

lebih luas.

Secara definisi pengeluaran pemerintah ( G ) yaitu semua pengeluaran yang 

dilakukan pemerintah dan pemerintah langsung memperoleh balas jasa dari 

pengeluaran tersebut. Pengeluaran  pemerintah  dibagi  menjadi  dua  kelompok 

besar ( T.Gilarso,2004 : 29 )

I.  Belanja pemerintah pusat, yang dirinci meliputi :

a. Pengeluaran Rutin

     Pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan

     rutin pelaksanaan pemerintah. Terdapat 5 jenis pengeluaran ( belanja )

     rutin :

   - Belanja pegawai ( gaji, pensiun, uang makan, uang jalan, dll )

     - Belanja barang ( kertas, mobil, pemeliharaan gedung, dll )

     - Subsidi daerah otonom

     - Bunga dan cicilan hutang ( dalam negeri dan luar negeri )

     - dan lain-lain ( seperti pengeluaran untuk pemilu, upah pungut pajak, 

       PBB, pembayaran jsa giro dan lain-lain ).

b. Pengeluaran Pembangunan yaitu yang tujuannya untuk memajukan 

kegiatan ekonomi di bidang industri, pertanian, perhubungan, 

kesehatan, pendidikan, perluasan desempatan verja, dll. Pengeluaran 

pembangunan sebagian besar digolongkan sebagi investasi dan 

dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan.

   II. Dana berimbang



              Subsidi kepada daerah melalui yang disebut  Bagi hasil dan dana Alokasi

              Umum ( DAU ) atau dana Alokasi Khusus ( DAK ).

 Sifat Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Negara atau pengeluaran pemerintah ( goverment expenditure ) 

sering disimbolkan dengan G mempunyai dua sifat, yaitu :

1. Sifat Exhaustive

yaitu pengeluaran Negara untuk pembelian barang dan jasa yang 

langsung dikonsumsi untuk menghasilkan barang dan jasa lainnya 

(government purchases on goods and service ), lebih bersifat memacu 

pertumbuhan ekonomi.

2. Sifat Transfer 

    yaitu segala pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan,

    termasuk subsidi ( government transfer payment ) yang merupakan alat 

    retribusi pendapatan

 Penentuan-penentuan Pengeluaran Pemerintah

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode 

tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah 

jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka 

pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik 

dan keamanan.

a. Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran 

pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun 



anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi 

mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah 

pajak yang dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah 

yang akan dilakukan.

b. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah 

tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting 

sekali peranannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat 

memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi kearah yang dinginkan. 

Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi 

masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat 

pembangunan omi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan 

tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih 

besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak.

 Subsidi

Subsidi yaitu transfer pemerintah pusat ke daerah yang merupakan bagian dari 

pengeluaran rutin atau pengeluaran lainnya, yaitu pengeluaran negara dalam 

upaya pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan rakyat. 

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan 

atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka 

dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang 

lebih besar atau pada harga yang lebih murah.



Subsidi merupakan alat redistribusi pendapatan diartikan sebagai pajak 

negatif. Hal ini berarti akan menambah pendapatan bagi si penerimanya atau 

individu akan mengalami peningkatan pendapatan riil.

Menurut Davey yang dikutip dalam Wahyu Ismoyo ( 2008 : 17-18 dikutip 

oleh Emidayenti ) tujuan subsidi adalah :

1. Membiayai sebagian atau seluruh biaya penyediaan barang dan jasa 

untuk kepentingan sosial.

2. Mendorong upaya pemerintah daerah untuk program pembangunan dan 

pelayanan sehingga sejalan dengan kebijaksanaan nasional.

3. Menyokong pertumbuhan daerah

Menurut Suparmoko ( 1994 : 38-40 dikutip oleh Emidayenti) pemberian 

subsidi digolongkan menjadi dua, yaitu :

b) Subsidi dalam bentuk uang

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang 

sebagai tambahan tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula 

pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. 

Artinya dalam mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan 

untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya 

akan ditanggung pemerintah agar jangan sampai merugikan si produsen 

barang tersebut.



c) Subsidi natura

Apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan 

jumlah yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau 

mungkin dengan pembayaran tetap dibawah harga pasar.

Pengaruh subsidi barang ( natura ) dengan jumlah tertentu bisa sebagai 

berikut:

i. Mengurangi jumlah pembelian untuk barang-barang yang disubsidikan 

tetapi konsumsi total bertambah

ii. Tidak mengubah konsumsi total, hal ini terjadi jika pemerintah 

disamping memberikan subsidi juga menarik pajak yang sama besarnya 

dengan subsidi.

iii. Konsumsi menjadi terlalu tinggi ( overconsumption ), hal ini terjadi jika 

jumlah yang disediakan oleh pemerintah lebih besar daripada jumlah 

sesungguhnya yang tersedia untuk dibeli oleh konsumen, misalkan 

suatu keluarga dengan 2 orang anak disubsidi rumah dengan 3 kamar 

tidur. Padahal kalau subsidi dalam bentuk uang, keluarga itu hanya akan 

menggunakan rumah dengan 2 kamar tidur. 

iv. Konsumsi menjadi terlalu rendah (  underconsumption ), hal ini terjadi 

kalau jumlah subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil 

daripada jumlah yang diharapkan oleh konsumen, misalkan pemerintah 

menyediakan rumah bersubsidi tipe 36 dengan 2 kamar tidur padahal 

yang dibutuhkan konsumen rumah dengan tipe 54 dengan 3 kamar tidur.



     Berdasarkan penggunaannya terdapat tiga jenis pemberian subsidi :

    a. Block Grant

     Yaitu subsidi bagi daerah dimana daerah tersebut bebas menggunakannya.

     b.Conditional Grant

     Yaitu subsidi yang penggunaannya diarahkan oleh pemerintah pusat antara lain

     diarahkan untuk proyek-proyek kesehatan, pariwisata, Keluarga Berencana dan

     lain-lain.

     c.Matching Grant 

     Yaitu pemberian subsidi kepada daerah dengan syarat daerah sudah 

     mempunyai sejumlah tertentu dan subsidi tersebut hanya sebagai pelengkap.

D. Ekonomi Pertanian

Ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu 

pertanian yang memberikan arti suatu ilmu yang mempelajari dan membahas 

serta menganalisis pertanian secara ekonomi, atau ilmu ekonomi yang 

diterapkan pada pertanian. Sebagai negara agraris dengan basis pertanian, di 

Indonesia ilmu ekonomi pertanian sampai puluhan tahun yang akan datang 

diperkirakan akan masih tetap memegang peranan penting. Bahkan disebutkan 

oleh Moehar Daniel ( 2004:16 ) dalam kebijakan pembangunan ekonomi 

nasional, pembangunan pertanian merupakan langkah awal dan mendasar bagi 

pertumbuhan industri. Para pakar membuat membuat skenario, yaitu dengan 

sektor pertanian yang tangguh dapat ditunjang perkembangan industri yang 

kuat. Sebagian besar pakar ekonomi juga berpendapat bahwa keberhasilan 

sektor industri sangat tergantung pada keberhasilan pembangunan pertanian. 



Dalam Moehar Daniel ( 2004:167 ) kebijaksanaan umum pembangunan 

pertanian nasional dalam lima tahun ke depan mengacu kepada GBHN yang 

terkait dengan pembangunan pangan dan sektor pertanian. Di antaranya yaitu :

i. mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada 

mekanisme pasar yang berkeadilan;

ii. mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan 

mengembangkan kompetensi dan produk unggulan daerah berbasis 

sumber daya komestik dan menghilangkan segala bentuk perlakuan 

distortif dan diskriminasi;

iii. memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih 

efisien, produktif, dan berdaya saing;

iv. mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengembangkan kekuatan 

pelaku ekonomi pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang 

menganggu mekanisme pasar;

v. mengembangkan sistem ketahanan pangan dengan mempertimbangkan 

aspek ketersediaan dan distribusi pangan, diversifikasi pangan dan gizi, 

pemberdayaan/peningkatan pendapatan petani, dan keberlanjutan 

pembangunan pertanian.

E. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996, diartikan 

sebagai kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  pangan bagi  rumah  tangga  yang 

tercermin  dari  tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik  jumlah maupun 

mutunya,  aman, merata  dan  terjangkau.  Pangan  adalah  segala  sesuatu 



yang  berasal  dari  sumber hayati  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  lain  yang  digunakan  dalam  proses  penyiapan,  pengolahan,  dan 

atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun 

mutunya, aman, merata dan terjangkau ( PP RI No.68 Tahun 2002 : Pasal 1 ).

Ketahan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem 

ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja dari masing-masing subsistem 

tersebut tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat 

terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan ( food utilization )  termasuk 

pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Apabila salah satu 

atau lebih, dari ke tiga subsistem tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka 

akan terjadi masalah kerawanan pangan, dan dalam kondisi demikian, suatu 

daerah dapat dikatakan belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.

F. Efektivitas

“Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha 

bersama. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan efektivitas”. Chester I 

Bernard dalam James dkk ( 1993 : 27 dikutip oleh Emidayenti ) menerangkan 



konsep efektivitas sebagai keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana 

dapat terlaksana/tercapai.

Efektivitas merupakan salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan 

suatu program/rencana. Tujuan menjadi indikator dalam menentukan ukuran 

efektivitas, oleh karenanya tujuan dari suatu program harus jelas agar pada 

akhirnya dapat diketahui apakah rencana dari suatu program tersebut 

terlaksana.

Pengukuran efektivitas program ini, hanya mungkin dilakukan jika dokumen 

program tersebut menunjukkan :

1. Tujuan-tujuan program dirumuskan dengan jelas dan dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan yang terukur

2. Persoalan serius sering kali muncul adalah bahwa hasil akhir program 

merupakan proses negosiasi dan perumusan tujuan harus dikompromikan, 

solusi dilakukan dengan perumusan tujuan secara kabur atau dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan yang ambisius

3. Evaluator menghadapi masalah bahwa atasannya memiliki penafsiran yang 

berbeda mengenai tujuan program

Efektivitas program dapat diukur sebagai berikut :

Efektivitas = hasil
        Tujuan



Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwa efektivitas pada umumnya 

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas 

atau kegiatan yang dilakukan (Wahab, 1997:33 dikutip oleh Emidayenti).

G. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meringankan beban petani dalam 

penyediaan dan penggunaan pupuk untuk  kegiatan usahataninya sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna 

mendukung ketahanan pangan nasional.

b. Sasaran

Sasaran penerima pupuk bersubsidi adalah petani tanaman pangan, 

hortikultura, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 

2 ( dua ) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali 

pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 ( satu ) hektar.

c. Pelaksanaan Program

- Penyaluran pupuk bersubsidi dari pabrik (Lini-I), pelabuhan provinsi 

(Lini-II), gudang produsen di Kabupaten (Lini-III), Distributor (Lini-III), 

sampai dengan penyalur (Lini-IV ) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.



Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik yaitu pupuk 

urea, SP-36,Superphos, ZA, NPK dan pupuk organic dalam negeri.

Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasrkan Surat 

Perjanjian Jual Beli ( SPJB ) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, 

penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah 

tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui 

pengecer yang ditunjuknya.

Penyalur ( Lini-IV ) atau yang disebut pengecer resmi dapat berbentuk usaha 

perorangan, kelompok tani, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang memiliki surat izin usaha perdagangan ( siup ) dan 

TDP.

  Dalam Peraturan Menteri perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008, 

disebutkan bahwa produsen, distributor, dan pengecer bertanggungjawab atas 

pengadaan danpenyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan 6 ( enam ) tepat yaitu 

tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai 

dengan Lini IV.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan secara berjenjang 

sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut :

a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk 

bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung 

jawabnya;



b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk 

bersubsidi sesuai dengan peruntukkannya dari Lini III sampai 

dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;

c. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk 

bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV di 

wilayah tanggung jawabnya.

- Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di Lini IV kepada petani atau 

kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 dimana penyaluran 

pupuk kepada petani/kelompoktani dilakukan dengan pola tertutup 

menggunakan RDKK ( Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ) dengan 

mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur 

dan Peraturan Bupati/Walikota.

- Sebagai data dasar dalam penetapan kebutuhan riil pupuk bersubsidi, 

maka penyusunan RDKK diharapkan akurat, sesuai luas lahan yang 

diusahakan petani ( petani pemilik/petani penggarap ) untuk budidaya 

komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dengan luas 

yang ditetapkan maksimal 2 ha dan untuk budidaya tambak ikan dan atau 

udang dengan luas maksimal 1 ha, serta sesuai kebutuhan/kemampuan 

petani dalam pembelian pupuk bersubsidi.

Berikut merupakan sistem distribusi pupuk secara tertutup :



Gambar 1. Sistem Distribusi Pupuk secara tertutup

Keterangan :

= Distribusi

   = Pengawasan

   = Pelaporan

Produsen/ Pabrik 
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Gudang Provinsi
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Distributor
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan melalui 

wawancara langsung terhadap pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi 

(penyalur/ pengecer resmi di Lini-IV) dan kepada petani padi mengenai 

penyaluran pupuk  serta menyebar kuisioner kepada petani padi penerima 

pupuk bersubsidi di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Data yang diperlukan dari penyebaran kuisioner terhadap petani padi

 adalah :

a. Data mengenai ketepatan jenis  pupuk dalam penyaluran pupuk 

bersubsidi

b. Data mengenai ketepatan jumlah pupuk dalam penyaluran pupuk 

bersubsidi

c. Data mengenai ketepatan harga pupuk dalam penyaluran pupuk 

bersubsidi.

Selain itu penelitian ini diperkuat dengan data – data publikasi antara lain 

dari :



1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan  Holtikultura Provinsi 

Lampung

2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan  Holtikultura Kabupaten 

Lampung Tengah

3. Kantor Kecamatan Trimurjo.

  

B. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah:

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada 

pelaksana kegiatan.

2. Angket dan kuesioner

Yaitu teknik yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 

responden yang alternatif jawabannya telah disediakan ( kuisioner 

tertutup) kemudian responden diminta untuk memilih alternatif 

jawaban yang menurutnya paling tepat.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau 

arsip-arsip yang terdapat pada kantor atau lokasi penelitian sebagai 

pelengkap data yang telah dikumpulkan. 

C. Metode Pengambilan Sampel 

1. Sampel



Menurut Sugiyono ( Iskandar, 2008:69 ) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Selanjutnya dalam penelitian ini sampel adalah petani padi penerima 

pupuk bersubsidi  di Kecamatan Trimurjo. Untuk mencari besarnya 

sampel yang dapat mewakili dalam penelitian ini digunakan rumus 

untuk mengestimasi proporsi yaitu :
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( Sumber : M.Nazir,1998:344) dimana

Keterangan :

D  = Kesalahan umum yang dapat diterima

B  = Bond of error sebesar 0,1 

Ni  = Besarnya sampel untuk stratum i

N  = Total populasi

Pi  = Total unit sampling pada suatu kategori tertentu dalam 

     stratum i

n  = besarnya sampel

Pada penelitian ini penulis memfokuskan daerah penelitian pada 3 

desa yang memiliki jumlah petani ( penerima pupuk bersubsidi ) 

tertinggi, sedang, dan terendah mewakili 14 desa lainnya. 



Desa yang memiliki jumlah petani (penerima pupuk bersubsidi) 

tertinggi pada 2009 adalah Desa Noto Harjo dengan jumlah 629 

petani, Desa yang memiliki jumlah petani (penerima pupuk 

bersubsidi) dengan jumlah sedang pada 2009 adalah Desa Simbar 

Waringin sebanyak 388 petani. Sedangkan Desa yang memiliki 

jumlah petani (penerima pupuk bersubsidi) terendah  pada 2009 

adalah Desa Pujo Basuki dengan jumlah 251 petani.

Nilai P pada umumnya dianggap 0.5 dan b = 0,1 ( M. Nazir, 

1998:344 ). Maka sampel yang harus diambil adalah :

( )( )
)5,01(5,00025,0)11268(

5,015,0.1268

−+−
−=n

n = 92,75 dibulatkan menjadi 93 orang

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel yang 

diperlukan sebanyak 93 orang dari keseluruhan populasi penerima 

manfaat penyaluran pupuk bersubsidi.

Maka besar sampel untuk masing-masing desa adalah sebagai 

berikut :

Desa Noto Harjo = =×93
1268

629
 46,13

Desa Simbar Waringin = =×93
1268

388
 28,45

Desa Pujo Basuki = =93
1268

251
 18,40



Total = 93 orang

2. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling untuk menentukan 3 ( tiga ) desa dari 14 desa yang ada di 

Kecamatan Trimurjo, dimana 3 desa terpilih dipilih berdasarkan 

kriteria : ( a ). Desa dengan jumlah petani (penerima pupuk 

bersubsidi) tertinggi pada 2009; ( b ). Desa yang memiliki jumlah 

petani (penerima pupuk bersubsidi) dengan jumlah sedang; ( c ). 

Desa yang memiliki jumlah petani (penerima pupuk bersubsidi) 

terendah.

D. Alat Analisis

Pengukuran Variabel

Pengukuran setiap item pertanyaan menggunakan skala ordinal. Setiap item 

pertanyaan dalam kuisioner dibuat alternatif. Jawaban berjenjang dimulai 

jenjang terendah dengan skor 1 dan jenjang tertinggi dengan skor 3 dari 

diperoleh formulasi sebagai berikut :

∑= ijij SS

Keterangan :

i    = Variabel ke i

j    = Responden ke j

ijS  = Skor total untuk variabel i



Persentase pencapaian = %100×
∑

∑
harapanS

riilS

ij

ij

Untuk mengetahui posisi pencapaian harapan setiap item pertanyaaan dapat 

mengunakkan jenjang pencapaian harapan sebagai berikut :

75-100 = Sangat efektif

50-74 = Efektif

25-49 = Kurang efektif

0-24 = Tidak Efektif

     (Sumber : Nairobi, dkk 2003 :10)

Menurut Suharsimi Arikunto ( 2006 : 35 ), apabila peneliti bermaksud 

mengetahui sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh 

mana dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu 

menjelaskan atau menerangkan peristiwa. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu berusaha untuk 

menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan, atau subyek dan objek 

penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oleh karena itu metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif. Efektivitas penyaluran pupuk 

bersubsidi ( Lini IV ) pada penelitian ini hanya dilihat dari penerima pupuk 

bersubsidi subsektor tanaman pangan yaitu petani padi penerima pupuk 

bersubsidi yang berada di  Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.



Untuk mendapatkan hasil dan tujuan penelitian ini maka dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 93 rersponden yaitu petani padi penerima 

pupuk bersubsidi di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif dimana interpretasi data diolah dengan rumus atau 

ketentuan matematik/statistik, dengan merubah ke dalam bentuk simbol-

simbol atau angka. Hal ini untuk mengetahui efektivitas penyaluran pupuk 

bersubsidi ( Lini IV ) di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah 

yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, maka 

jawaban responden pada kuesioner perlu diubah dalam bentuk angka-angka 

untuk menguantitatifkan data yang diperoleh, jawaban yang tersedia diberi 

skor secara berjenjang mulai dari yang tertinggi sampai terendah.

1. Nilai 3 untuk alternatif jawaban ( a ) yang memiliki kategori tinggi

2. Nilai 2 untuk alternatif jawaban ( b ) yang memiliki kategori sedang

3. Nilai 1 untuk alternatif jawaban (c ) yang memiliki kategori rendah

Penulis menggunakan tiga pilihan jawaban ini karena responden diharapkan 

dapat lebih fokus dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Hasil jawaban 

ini nantinya akan disajikan dalam bentuk analisa tabel. Pada alternatif jawaban 

yang menggunakan peringkat oleh setiap kolom dan tabel menunjukkan letak 

nilai, maka sebagai konsekuensinya setiap centangan dalam setiap kolom 

jawaban menunjukkan nilai tertentu ( Suharsimi Arikunto 2006 : 216 ). 

Dengan demikian, maka analisis data dilakukan dengan mencermati 

banyaknya centangan dalam setiap kolom yang berbeda nilainya, kemudian 



mengalikan frekuensi pada masing-masing kolom dengan nilai kolom yang 

bersangkutan. Untuk mengetahui peringkat nilai akhir untuk butir yang 

bersangkutan, jumlah nilai tersebut harus dibagi dengan banyaknya responden 

yang menjawab kuesioner tersebut.

E. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Validitas

Suharsimi Arikunto ( 2006 : 160 ) menyatakan bahwa, validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran 

cukup akurat stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menghitung 

korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total. 

Sebagaimana menurut Suharsimi Arikunto ( 2006 : 160 ), untuk 

mengukur validitas angket digunakan korelasi product moment, yaitu :
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Keterangan :

xyr  = koefisien korelasi antara gejala X dan gejala Y

X   = skor butir tiap pertanyaan

Y   = skor total

N   = jumlah sampel ( Suharsimi Arikunto, 2006:146 )



Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel, dengan taraf signifikasi 0.05 dan 

dk = n, maka alat ukur dikatakan valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel 

maka item pertanyaan tesebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Suatu angket dikatakan reliabel jika angket tersebut memiliki taraf 

kepercayaan yang tinggi dan memiliki kemantapan dan ketepatan. Untuk 

mengukur reliabilitas digunakan rumus alpha sebagai berikut :
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Keterangan :

r11   = reliabilitas instrumnet 

K    = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

∑ 2
bσ  = jumlah varians butir

2
1σ = varians total

( Suharsimi Arikunto, 2006:196 )

Tabel 1. Tabel Interprestasi Reliabilitas Instrument

Besarnya nilai r11 Kriteria

0.0   – 0.199

0.20 – 0.399

0.40 – 0.599

0.60 – 0.799

0.80 – 1.000

Sangat rendah

Rendah

Sedang/cukup

Kuat

Sangat Kuat



F. Gambaran Umum Kecamatan Trimurjo

Kecamatan Trimurjo merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten 

Lampung Tengah yang  terdiri dari 11 kampung dan 3 kelurahan. Luas 

wilayah Kecamatan Trimurjo adalah 5782,60 Ha. Kecamatan Trimurjo, 

memiliki jumlah penduduk 47.525 jiwa yang terdiri dari laki-laki 23.735 jiwa 

dan perempuan sebanyak 23.790 jiwa. Lebih jelasnya dapat kita lihat data 

umum Trimurjo seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

        Tabel 3. Data Jumlah Penduduk , Jumlah Kelompok Tani,
          dan Jumlah Anggota Kelompok Tani

        ( Sumber : Monografi Kecamatan Trimurjo Tahun 2009 )

Kelurahan/kampu
ng

Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa)

Jumlah 
Kelompok 

Tani

Jumlah 
Anggota

Adipuro 5.643 10 599

Liman Benawi 5.150 7 495

Depokrejo 4.618 9 379

Tempuran 3.979 8 353

Simbarwaringin 5.629 9 388

Trimurjo 4.625 8 329

Noto Harjo 2.929 15 629

Untoro 2.334 12 420

Purwoadi 2.174 7 309

Purwodadi 3.027 9 458

Pujodadi 1.789 6 273

Pujokerto 2.344 9 433

Pujo Basuki 1.301 6 251

Pujo Asri 1.388 8 361

Jumlah 47.525 123 5.677



Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Jenis Mata Pencaharian Jumlah ( jiwa )
Petani pemilik 17.7761
Petani penggarap 3.946
Buruh tani 2.635
Pedagang 997
Pegawai Negeri Sipil 1.071
Tukang jahit 987
Tukang cukur 25
Tukang kayu 448
Tukang meubeler 51
Tukang batu 344
Tukang besi 6
Tukang lainnya 64

      ( Sumber : Monografi Kecamatan Trimurjo Tahun 2009 )

Jenis mata pencaharian yang terbanyak di Kecamatan Trimurjo adalah petani 

pemilik.  Pada tahun 2008 Kecamatan Trimurjo memiliki luas tanaman padi 

sawah 5.400 ha (jumlah produksi 32.821 ton) dengan produktivitas 60,78 

kuintal per hectar dan tanaman padi ladang memiliki luas panen 30 ha  (jumlah 

produksi 95 ton ) dengan produktivitas 31,83 kuintal per hectar. Sedangkan 

pada tahun 2009 terjadi peningkatan luas panen pada kedua jenis tanaman 

tersebut. Luas panen tanaman padi sawah menjadi 7.623 ha  (jumlah produksi 

51.435,8 ton) dengan produktivitas 67,47 kuintal per hectare. Tanaman padi 

ladang mengalami peningkatan luas panen menjadi 67 ha (jumlah produksi 

324,6 ton) dengan produktivitas 48,45 kuintal per hektar. 

Peningkatan luas tanaman padi tersebut tentu perlu diimbangi dengan 

peningkatan jumlah pupuk. Berikut merupakan alokasi pupuk bersubsidi tahun 

2009 Kecamatan Trimurjo yang  mengalami peningkatan dari alokasi pupuk 

bersubsidi tahun 2008 :



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden 

Berdasarkan sebaran kuisioner terhadap 93 responden petani  sebagai penerima 

manfaat pupuk bersubsidi yang tersebar di 3 desa di Kecamatan Trimurjo. Adapun 

klasifikasi responden sebagai berikut.

Tabel 7. Jenis Kelamin Responden
Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)

Laki-laki 85   91,40
Perempuan 8    8,60
Total 93            100

Sumber : Hasil Penelitian lapangan (Tahun 2010) diolah

Berdasarkan Tabel 7 hasil sebaran kuisioner yang dibagikan kepada 93 responden 

jenis kelamin adalah laki – laki sebanyak 85 orang (91,40%) dan perempuan 

sebanyak 8 orang (8,60%).

Tabel 8. Usia Responden
Usia ( Tahun ) Jumlah (orang) Persentase (%)

30 - 39 14 15,05
40 - 49 41 44,09
50 - 59 28 30,11
60 - 69 10 10,75
Total 93            100

Sumber : Hasil Penelitian lapangan (Tahun 2010) diolah



Berdasarkan tabel 8, usia responden berkisar antara 30 – 69 tahun, dimana 

responden usia 30 – 39 tahun sebanyak 14 orang (15,05%), sebanyak 41 orang 

(44,09%) merupakan responden dengan usia antara usia 40 – 49 tahun, responden 

usia 50 – 59 tahun sebanyak 28 orang (30,11%), dan responden usia 60 - 69 tahun 

sebanyak 10 orang (10,75%).

B.  Analisis Hasil Jawaban Respoden

1. Umum

Setiap program, agar mendapatkan respon dari masyarakat penerima bantuan 

perlu disosialisasikan dengan baik. Sosialisasi pelaksanaan program subsidi pupuk 

kepada petani  betujuan agar masyarakat atau petani mengetahui lebih jelas 

mengenai program subsidi pupuk. 

Tabel 9. Sosialisasi Mengenai Program Subsidi Pupuk
Alternatif jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian 

= Nilai riil/nilai 
harapan x 100 %

Baik 87 93,55 93,54
Kurang baik 6 6,45 4,30
Tidak baik 0 0 0
Total 93 100 97,84
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 9. menunjukkan bahwa dari 93 responden, 87 responden ( 93,55 %) dengan 

persentase pencapaian 93,54% , menyatakan pihak PPL mensosialisasikan dengan 

baik kepada petani di Kecamatan Trimurjo mengenai program subsidi pupuk dan 

sebanyak 6 responden ( 6,45 % ) dengan persentase pencapaian 4,30% 

menyatakan sosialisasi yang dilakukan kurang baik. 



Tabel 10. Pendampingan Petugas Dalam Penyusunan RDKK
Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian

      = Nilai riil/nilai 
harapan x 100 %

Ya 88 94,62 94,62
Kadang-kadang 5 5,38 3,58
Tidak 0 0 0
Total 93 100 98,2
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 10  menunjukkan bahwa sebagian besar 88 responden (94, 62%) dengan 

persentase pencapaian 94,62%, menyatakan dalam penyusunan RDKK di 

damping oleh petugas penyuluh. Sedangkan 5 responden (5,38%) dengan 

persentase pencapaian 3,58%, menyatakan kadang-kadang di damping oleh 

petugas penyuluh.

2. Ketepatan Harga

Ketepatan harga dalam pelaksanaan program subsidi pupuk dapat  meringankan 

beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan 

usahataninya. 

Tabel 11. Kesesuaian Harga Pupuk Bersubsidi Dengan HET Yang Telah
    Ditetapkan

Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian
      = Nilai riil/nilai 

harapan x 100 %
Sesuai 0 0 0
Kurang sesuai 75 80,64 53,76
Tidak sesuai 18 19,35 6,45
Total 93 100 60,21
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebagian besar 75 responden (80,64%) dengan 

persentase pencapaian 53,76%, menyatakan bahwa harga pupuk bersubsidi kurang 



sesuai dengan HET. Sedangkan 18 responden (19,35%) dengan persentase 

pencapaian 6,45% yang menyatakan bahwa harga pupuk bersubsidi  tidak sesuai 

dan tidak ada responden yang menjawab harga pupuk bersubsidi  sesuai dengan 

HET. Hal ini memperlihatkan bahwa harga pupuk bersubsidi belum sesuai dengan 

Harga Eceran Tertinggi. Berdasarkan wawancara mengungkapkan terdapat biaya 

tambahan kurang lebih sebesar Rp 100 yang diberikan secara sukarela oleh 

anggota kelompok tani untuk kepentingan bersama kelompok tani tersebut.

Tabel 12. Kesesuaian Harga Pupuk Bersubsidi Dengan Daya Beli Petani 
Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian

      = Nilai riil/nilai 
harapan x 100 %

Ya, sesuai 87 93,55 93,54
Ragu-ragu 6 6,45 4,30
Tidak sesuai 0 0 0
Total 93 100 97,84
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 12 menunjukkan bahwa 87 responden (93,55%) dengan persentase 

pencapaian 93,54%, menyatakan bahwa harga pupuk bersubsidi di tingkat 

pengecer ( Lini IV ) sesuai dengan kemampuan daya beli responden . Sedangkan 

6 responden (6,45%) dengan persentase pencapaian 4,30% yang menyatakan 

ragu-ragu bahwa harga pupuk bersubsidi  sesuai dengan kemampuan daya beli 

mereka dan tidak ada responden yang menjawab harga  pupuk bersubsidi di 

tingkat pengecer ( Lini IV ) tidak sesuai. Hal ini memperlihatkan bahwa harga 

pupuk bersubsidi di tingkat pengecer ( Lini IV ) masih dalam batas kemampuan 

daya beli petani, walaupun harga pupuk bersubsidi belum sesuai dengan Harga 

eceran Tertinggi (berdasarkan tabel 11 ).



Tabel 13. Harga Pupuk Bersubsidi Dibandingkan Dengan Harga Umum 
Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian

      = Nilai riil/nilai 
harapan x 100 %

Ya, lebih murah 87 93,55 93,54
Cukup murah 6 6,45 4,30
Mahal 0 0 0
Total 93 100 97,84
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 13 menunjukkan bahwa sebanyak 87 responden (93,55%) dengan 

persentase pencapaian 93,54%, menyatakan bahwa harga pupuk bersubsidi lebih 

murah dibandingkan dengan harga umum. Sedangkan hanya 6 responden (6,45%) 

dengan persentase pencapaian 4,30% yang menjawab cukup murah dan tidak ada 

responden yang menjawab harga pupuk bersubsidi mahal. Hal ini menunjukkan 

bahwa walaupun harga pupuk belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi 

namun harga tersebut masih lebih murah dibandingkan harga di pasar umum.

Tabel 14. Kesulitan Dana Bila Penebusan Dilaksanakan Secara Tunai
Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian

      = Nilai riil/nilai 
harapan x 100 %

Tidak ada 88 94,62 94,62
Sedikit kesulitan 5 5,38 3,58
Ada 0 0 0
Total 93 100 98,2
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 14 menunjukkan bahwa  88 responden (94,62%) dengan persentase 

pencapaian 94,62%, menyatakan bahwa tidak ada kesulitan dana dalam proses 

penebusan walaupun penebusan atau pembelian di tingkat pengecer harus 

dilaksanakan secara tunai (satu kali penebusan ). Sedangkan 5 responden lainnya 

(5,38%) dengan persentase pencapaian 3,58% yang menyatakan bahwa terdapat 

sedikit kesulitan dan tidak ada responden yang menjawab ada kesulitan dalam 



proses penebusan pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun proses penebusan 

pupuk bersubsidi di tingkat pengecer harus dilaksanakan secara tunai namun tidak 

ada kesulitan dana. 

 3.  Ketepatan Jumlah

Tabel 15. Kesesuain Jumlah Pupuk Bersubsidi Yang Dialokasikan Dengan  
                Kebutuhan/RDKK Yang Diajukan
Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian

      = Nilai riil/nilai 
harapan x 100 %

Sesuai 92 98,92 98,92
Kurang sesuai 1 1,08 0,71
Tidak sesuai 0 0 0
Total 93 100 99,63
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 15 menunjukkan bahwa  dari 93 responden sebanyak 92 responden 

(98,92%) dengan persentase pencapaian 98,92%, menyatakan bahwa jumlah 

pupuk bersubsidi yang dialokasikan sesuai dengan RDKK yang telah diajukan. 

Sedangkan hanya 1 responden (1,08%) dengan persentase pencapaian 0,71% yang 

menyatakan bahwa jumlah pupuk yag diajukan dalam RDKK kurang sesuai 

dengan jumlah pupuk bersubsidi yang telah dialokasikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah pupuk bersubsidi antara yang dialokasikan dengan RDKK atau 

kebutuhan petani telah sesuai, dan dalam hal ini RDKK atau Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok tani terbukti membantu pemerintah dalam hal menentukan 

alokasi pupuk bersubsidi. 



Tabel 16. Kesesuain Jumlah Pupuk Bersubsidi Yang Dialokasikan Dengan  
                Jumlah Yang Diterima Petani
Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian

      = Nilai riil/nilai 
harapan x 100 %

Ya, sesuai 86 92,47 92,47
Kurang sesuai 7 7,53 5,01
Tidak sesuai 0 0 0
Total 93 100 97,48
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 16 menunjukkan bahwa  sebanyak 86 responden (92,47%) dengan 

persentase pencapaian 92,47%, menyatakan bahwa jumlah pupuk bersubsidi yang 

diterima sesuai dengan alokasi dari pemerintah. Sedangkan 7  responden (7,53%) 

dengan persentase pencapaian 5,01% yang menyatakan bahwa jumlah pupuk yang 

diterima kurang sesuai dengan alokasi pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa 

sebagian besar petani telah menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi dari 

pemerintah, walaupun masih ada yang kurang sesuai dengan alokasi pemerintah.

4.    Ketepatan Jenis

Tabel 17. Kesesuain Jenis Pupuk Bersubsidi Yang Dialokasikan Dengan  
                Kebutuhan/RDKK Yang Diajukan

Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian
      = Nilai riil/nilai 

harapan x 100 %
Ya, sesuai 86 92,47 92,47
Kurang sesuai 7 7,53 5,01
Tidak sesuai 0 0 0
Total 93 100 97,48
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 17 menunjukkan bahwa  sebanyak 86 responden (92,47%) dengan 

persentase pencapaian 92,47%, menyatakan bahwa  jenis pupuk bersubsidi yang 

dialokasikan sesuai dengan RDKK yang telah diajukan. Sedangkan 7 responden 



lainnya (7,53%) dengan persentase pencapaian 5,01% menyatakan bahwa jenis 

pupuk bersubsidi yang telah dialokasikan kurang sesuai dengan kebutuhan/RDKK 

yang telah diajukan. Hal ini memperlihatkan bahwa jenis pupuk bersubsidi yang 

dialokasikan pemerintah telah sesuai dengan RDKK yang diajukan, walaupun 

terdapat sebagian yang belum sesuai.

5. Ketepatan waktu

Tabel 18. Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Saat Musim Tanam
Alternatif Jawaban Frekuensi % Persentase Pencapaian

      = Nilai riil/nilai 
harapan x 100 %

Ya 88 94,62 94,62
Kadang-kadang 5 5,38 3,58
Tidak 0 0 0
Total 93 100 98,2
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Tabel 18 menunjukkan bahwa  88 responden (94,62%) dengan persentase 

pencapaian 94,62%, menyatakan bahwa pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan 

( saat musim tanam ). Sedangkan hanya 5 responden (5,38%) dengan persentase 

pencapaian 3,58% yang menyatakan bahwa pupuk bersubsidi kadang-kadang 

tidak tersedia. 

C.   Efektivitas Pelaksanaan Program 

Berdasarkan jawaban responden dapat diketahui bahwa efektivitas penyaluran 

pupuk bersubsidi Lini IV sebagai berikut :



Tabel 19. Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Lini IV Dilihat dari Ketepatan
                Harga, Ketepatan Jumlah, Ketepatan Jenis, dan Ketepatan Waktu

Variabel
I Ketepatan Harga Persentase 

Pencapaian 
Kesesuaian harga pupuk bersubsidi dengan HET 60,21
Kesesuaian harga pupuk bersubsidi dengan daya beli petani 97,84
Harga pupuk bersubsidi dibandingkan dengan harga umum        97,84
Dana terkait proses penebusan 98,20

Rata – rata 88,52

II Ketepatan Jumlah Persentase 
Pencapaian

Kesesuain jumlah pupuk dengan RDKK  yang diajukan 99,63
Kesesuain jumlah pupuk dengan  yang diterima petani 97,48

Rata – rata 98,55

III Ketepatan Jenis Persentase 
Pencapaian

Kesesuain jenis pupuk dengan  kebutuhan/RDKK 97,48
Rata – rata 97,48

IV Ketepatan Waktu Persentase 
Pencapaian

Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Saat Musim Tanam 98,2
Rata – rata 98,2

Total Rata – rata 95,68
Sumber : Data Primer Diolah, 2010

Kaidah keputusan :

75.100 = sangat efektif

50.74 = efektif

24-49 = kurang efektif

0-24 = tidak efektif

Matrik hasil analisis data untuk mengetahui ketepatan harga, ketepatan jumlah, 

ketepatan jenis, ketepatan waktu jika diurutkan dari 4 aspek yang ada, maka 

didapatkan hasil yang pertama adalah aspek ketepatan harga dengan persentase 



pencapaian 88,52 %, kedua aspek ketepatan jumlah dengan persentase pencapaian 

98,55%, ketiga aspek ketepatan jenis dengan persentase pencapaian 97,48% dan 

yang keempat berdasarkan aspek ketepatan waktu dengan persentase pencapaian 

sebesar 98,2%.

Secara keseluruhan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi 

dilihat dari ketepatan harga, ketepatan jumlah, ketepatan jenis, dan ketepatan 

waktu rata-ratanya adalah sebesar 95,68% yang termasuk kategori sangat efektif.

D.   Pembahasan dan Implikasi

Diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendukung tercapainya ketahanan 

pangan dengan harga pangan yang terjangkau, sehingga kebutuhan dasar dapat 

terpenuhi yang juga dapat berdampak pada pembangunan nasional. 

Salah satu hal yang diperlukan untuk mencapai ketahanan pangan adalah 

produktivitas yang tinggi dari komoditas pertanian. Akan tetapi untuk mencapai 

produktivitas yang tinggi bukan hal mudah, karena faktor-faktor produksi dengan 

biaya yang tinggi membebankan petani. Salah satu peran pemerintah untuk 

meringankan beban petani adalah dengan memberikan subsidi. 

Subsidi adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan 

sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima 

subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil. Subsidi dapat pula diartikan, 

transfer pemerintah pusat ke daerah yang merupakan bagian dari pengeluaran 

rutin atau pengeluaran lainnya, yaitu pengeluaran negara dalam upaya 

pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan rakyat.



Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 

sektor distribusi barang dan jasa. Subsidi yang diberikan untuk masyarakat 

menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang atau jasa 

yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain. Apabila 

pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi 

pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang 

akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang 

mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Salah satu program subsidi di bidang pertanian adalah subsidi pupuk. Subsidi 

pupuk mempunyai tujuan  untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan 

penggunaan pupuk untuk kegiatan usahataninya sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan 

pangan nasional. 

Dalam melaksanakan distribusi ini diperlukan saluran distribusi yang tepat. Hal 

ini karena untuk menempatkan suatu barang dan jasa pada tempat yang tepat, 

kualitas yang tepat, jumlah yang tepat, harga yang tepat dan waktu yang tepat 

pula. Bila terjadi kesalahan dalam memilih saluran distribusi maka akan dapat 

menganggu kelancaran arus barang bahkan dapat memacetkan usaha menyalurkan 

barang atau jasa tersebut. Kesalahan dalam memilioh saluran distribusi akan dapat 

menggagalkan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu pemilihan saluran 

distribusi yang salah dapat menimbulkan penghamburan biaya atau pemborosan.



Pada distribusi pupuk apabila saluran distribusi yang dipilih tidak tepat, dapat 

menghambat penyaluran pupuk. Dalam pelaksanaan subsidi pupuk penyaluran 

pupuk bersubsidi dari pabrik, pelabuhan provinsi/gudang provinsi, distributor, 

sampai dengan penyalur. Peran dari masing-masing Lini tersebut sangat penting 

apabila terjadi keterlambatan pasokan dari produsen, maka distributor pun tidak 

dapat menyalurkan pupuk bersubsidi tepat waktu yang pada akhirnya petani dapat 

kesulitan mendapatkan pupuk.

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa sebanyak 75 

orang atau sebesar 80,64% responden penelitian menyatakan bahwa harga pupuk 

bersubsidi kurang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi ( HET ) yang telah 

ditetapkan.  Sedangkan 18 orang lainnya atau sebesar 19,35% responden 

menyatakan bahwa harga tidak sesuai dengan HET.

 Hasil wawancara mengungkapkan bahwa petani secara sukarela membayar biaya 

tambahan kurang lebih sebesar Rp 100 untuk per kilo pupuk yang digunakan 

untuk kepentingan kelompok tani tersebut. Harga yang tidak sesuai HET atau 

harga pupuk yang lebih tinggi dapat membebankan petani namun berdasarkan 

wawancara terungkap pula bahwa  petani di Kecamatan  Trimurjo  membayar 

secara sukarela dan merasa tidak terbebani karena  biaya tambahan tersebut 

dikenakan untuk kepentingan kelompok bukan untuk kepentingan pribadi tertentu. 

Sedangkan jumlah dan jenis pupuk telah sesuai dengan kebutuhan atau RDKK 

yang diajukan dan telah sesuai dengan musim tanam .



Berdasarkan analisis hasil jawaban dan pengukuran variabel yang telah 

dipaparkan diketahui bahwa sacara keseluruhan penyaluran pupuk bersubsidi ini 

berjalan dengan sangat efektif yaitu sebesar 95,68%. Dengan ini diketahui bahwa 

program ini telah terlaksana dengan sangat efektif dan telah dapat 

menggambarkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan pedoman 

pelaksanaan subsidi pupuk. 

Dengan adanya pupuk bersubsidi ini petani lebih mudah untuk mendapatkan 

pupuk dengan jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan serta dengan harga yang 

terjangkau. Saat ini di tingkat pengecer pupuk bersubsidi selalu tersedia, hal ini 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang mewajibkan penyalur di Lini IV atau 

pengecer  menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai 

dengan alokasi yang telah ditetapkan, sehingga petani tidak kesulitan dalam 

memperoleh pupuk bersubsidi. 

Subsidi pupuk berdampak positif  bagi petani apabila penyaluran subsidi tersebut 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan subsidi pupuk dan tidak ada pupuk yang 

disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Penggunaan pupuk bersubsidi sangat 

bermanfaat bagi petani, karena dengan penggunaan pupuk bersubsidi petani dapat 

menekan biaya dalam kegiatan usahataninya. Selain itu dengan penggunaan 

pupuk  yang sesuai petani dapat meningkatkan produksi dan meningkatkan 

kualitas dari komoditas pertanian. Salah satu contoh, petani yang memiliki luas 

lahan sawah 1 Ha, dapat menghasilkan padi sebanyak 4 ton, namun bila 

penggunaan pupuk sesuai, dengan faktor lain yang mendukung maka petani 

tersebut dapat menghasilkan padi sebanyak 5-6 ton.



Tabel 20. Produktifitas Petani Padi

Tahun
Produksi Luas  Panen Produktifitas

( ku/ha ) (Ton) (Ha)
2008    32.821 5.400 60,78
2009 51.435,8 7.623 67,47

( Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah )

Seperti terlihat pada tabel 20, produktivitas petani padi ( padi sawah ) pada tahun 

2009 di Kecamatan Trimurjo meningkat dibandingkan tahun 2008. Peningkatan 

produksi tersebut dapat pula meningkatkan pendapatan petani sehingga petani 

dapat lebih sejahtera. Di lain pihak peningkatan produksi komoditas pertanian 

juga dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional, hal ini sesuai dengan tujuan 

awal dari program subsidi pupuk.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani di Kecamatan Trimurjo, 

mereka menyatakan sangat terbantu dengan adanya pupuk bersubsidi,karena 

mereka dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dan dengan 

jumlah yang sesuai kebutuhan, bahkan terdapat petani yang menyatakan bahwa 

penyaluran pupuk bersubsidi  beberapa tahun terakhir lebih baik, sejak program 

ini menggunakan sistem distribusi tertutup. Dengan pola tertutup menggunakan 

RDKK, maka hanya petani yang terdaftar atau yang menjadi anggota kelompok 

tani saja yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa peran pemerintah dalam bidang 

pertanian memberikan pengaruh besar terhadap sektor pertanian. Salah satu 

kebijakan di sektor pertanian adalah kebijakan subsidi pupuk. Kebijakan ini dapat 

membantu petani dalam mendapatkan pupuk dengan harga jauh lebih murah, 

petani juga mendapatkan pupuk bersubsidi dengan lebih mudah dan tidak terjadi 



kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam, walaupun ditahun-tahun 

sebelumnya terdapat penyimpangan dalam penyaluran/ distribusi pupuk ini namun 

dengan sistem distribusi saat ini yaitu sistem distribusi tertutup maka 

penyimpangan tersebut dapat ditekan. Adanya kebijakan subsidi pupuk dapat 

meringankan beban biaya produksi dan produksi dapat meningkat sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan petani yang juga berpengaruh terhadap 

perekonomian Indonesia. 

Di sisi lain apabila subsidi tidak diberikan salah satu dampak yang dapat terjadi 

adalah target produksi tidak tercapai, karena biaya produksi yang tinggi yang pada 

akhirnya harga produk menjadi naik. Kenaikan harga produk pertanian, terutama 

bahan pangan pokok dapat mengakibatkan masayarakat khususnya yang tidak 

mampu akan lebih sulit menikmati hasil pertanian tersebut. Hal ini lebih lanjut 

dapat mempengaruhi  stabilitas ekonomi. Sebaliknya bila subsidi diberikan 

produksi yang meningkat akan dapat mencukupi kebutuhan pangan nasional 

sehingga harga produk ( seperti beras,dll ) tidak melonjak naik,  dapat stabil dan 

masyarakat dapat membeli dengan harga yang relatif terjangkau. 



V. SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pembahasan mengenai penyaluran 

pupuk bersubsidi di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah maka 

dapat disimpulkan.

1. Penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV  ini ditinjau dari segi ketepatan 

harga, ketepatan jumlah, ketepatan jenis, dan ketepatan waktu telah 

terlaksana dengan sangat efektif  dan pelaksanaan telah dilaksanakan 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan subsidi pupuk tahun 2009. 

2. Berdasarkan pengukuran variabel pelaksanaan penyaluran ini secara 

keseluruhan dengan tingkat persentase sebesar 95,68%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ini sangat 

efektif. 

3. Peran pemerintah dalam rangka meringankan beban petani melalui subsidi 

pupuk telah tercapai.  Pengeluaran negara ini secara langsung atau tidak 

langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Subsidi 

yang diberikan untuk masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang 

mampu dapat menikmati barang atau jasa yang dibutuhkan. Subsidi pupuk 

membantu peningkatan pendapatan petani, sehingga kehidupan petani 



dapat lebih sejahtera. Selain itu dengan adanya subsidi pupuk sangat 

membantu petani di daerah yang dapat meningkatkan produksi komoditas 

pertanian sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional.

B.  Saran

Berdasarkan uraian – uraian kesimpulan di atas, ada beberapa pemikiran yang 

kiranya dapat berguna untuk meningkatkan dan memperbaiki pencapaian 

efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Trimurjo Kabupaten 

Lampung Tengah.

a. Harga yang diberlakukan di pengecer ( Lini IV ) sebaiknya sesuai dengan 

Harga Eceran Tertinggi ( HET ).

b. PPL sebaiknya melakukan penyuluhan rutin pada petani, khususnya mengenai 

pemupukan berimbang sehingga produksi komoditas pertanian dapat lebih 

meningkat dari tahun ke tahun. 


