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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pangan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan kebutuhan dasar 

manusia, sehingga kecukupan pangan bagi tiap orang setiap keputusan tentang 

subsidi pupuk merupakan hak asasi yang layak dipenuhi. Permintaan akan pangan 

yang merupakan kebutuhan dasar akan terus meningkat seiring dengan 

perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Berdasarkan hal 

tersebut, masalah kebutuhan pangan bagi seluruh setiap saat di suatu wilayah 

menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintah suatu negara.  

 

Di Indonesia definisi dan konsep ketahanan pangan terdapat pada Undang-

Undang Pangan No 7 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan 

merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang 

tercemin dan tersedianya pangan secara cukup, bagi jumlah maupun mutunya, 

aman, merata dan terjangkau.  

 

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

ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi 

Indonesia. Namum, 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. 
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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 yang berikutnya yang berorientasi kepada 

bagaimana memenuhi kebutuhan pokok (basic good). 

 

Amartya Sen dalam Lassa (2008) mengungkapkan bahwa ketidaktahanan pangan 

seringkali terjadi karena ketiadaan akses atas pangan, bahkan ketika produksi 

pangan berlimpah. Kasus seperti itu terjadi juga di Indonesia, yaitu di Nusa 

Tenggara Barat yang merupakan lumbung pangan namun terjadi kerawanan 

pangan. Soetrisno (1998) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) tantangan utama 

ketahanan pangan yang dihadapi Indonesia dalam jangka pendek, yaitu pertama 

memastikan ketersediaan makanan yang cukup, melalui perdagangan dan 

produksi domestik  untuk memenuhi kebutuhan Nasional, kedua, melindungi 

konsumsi pangan penduduk miskin, dan ketiga mengurangi ketidakstabilan 

ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dan Nasional. Ketiga hal tersebut 

saling berhubungan dan membutuhkan strategi pada tingkat mikro maupun makro 

Menurut Dewan Ketahanan Pangan tahun 2006, inti persoalan dalam mewujudkan 

ketahanan pangan di tingkat Nasional beberapa tahun belakangan ini adalah 

pertumbuhan permintaan yang melebihi pertumbuhan penyediaan permintaan 

pangan meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan 

ekonomi dan daya beli masyarakat serta perubahan selera.  
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan pangan dalam Bab VI pasal 13 ayat 1 tertulis menyatakan bahwa 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa 

melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

ketahanan pangan di wilayah masing-masing dengan memperhatikan pedoman, 

norma, standar dan kreteria yang di tetapkan Pemerintah Pusat. 

 

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 

dua, yakni :  

a. Subsidi dalam bentuk uang 

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang 

sebagai 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.  

b. Subsidi barang  

Apabila pemerintah menyediakan suatu barang tertentu dengan jumlah yang 

tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan 

pembayaran tetap dibawah harga pasar.  
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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 dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.130/11/2012 

tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk 

sektor pertanian tahun anggaran 2013, 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 Nomor17/M-DAG/PER/2011 pupuk bersubsidi adalah 

pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah 

untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di 

sektor pertanian.  

 

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam 

mengatur pengeluaran. Pemerintah tidak cukup hanya meraih hasil akhir dari 

setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran 

antara yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan. Memperbesar 

pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan 

Nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan 

harus pula diperhitungkan siapa yang akan terpekerjaan atau mengingkatan 

pendapatan.  
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Saat ini dunia pertanian Indonesia menghadapi tantangan besar. Sebagai 

penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian 

memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu 

menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk 

mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai 

hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan 

kemiskinan secara drastis.  

 

Hal ini dapat dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok 

seperti beras, jagung, gula dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya 

penurunan tajam dalam hasil produktivitas panen dari hampir seluruh jenis bahan 

pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja disawah kurang dari setengah 

hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan 

lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan.  

 

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian, 

penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan 

mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. 

Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat 

strategis bagi petani (Direktorat Pupuk dan Pestisida : 2004 ).  

 

Untuk itu perlu adanya penyediaan pupuk yang memadai ditingkat petani, agar 

petani dapat menggunakan pupuk sesuai teknologi pemupukan yang dianjurkan di 

masing-masing wilayah termasuk di Provinsi Lampung. Gambaran tentang 

distribusi pupuk di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 Provinsi Lampung (Ton) 

No Jenis Pupuk 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Urea 289.127 335.564 331.640 319.135 361.500 

2 Za 9.337 10.605 10.797 21.543 17.500 

3. Sp-36 37.304 41.485 41.274 41.218 56.697 

4 Npk  44.520 76.715 105.192 124.134 160.998 

5 Organik 855 7.545 14.962 16.781 37.596 

JUMLAH 381.143 407.914 503.865 522.811 634.219 

Sumber data PT Pusri dan PT Petrokimia 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi, alokasi pupuk bersubsidi oleh 

pemerintah Lampung terus meningkat tiap tahun nya. Tahun 2008 total subsidi 

pupuk di Lampung sejumlah 381.143 ton. Kemudian pada tahun 2009 sejumlah 

407.914 ton. Tahun 2010, 2011, 2012 pun mengalami peningkatan masing-masing 

sebesar 503.865 ton, 522.811 ton, 634.219 ton. Berdasarkan data pada tabel di 

atas, alokasi pupuk bersubsidi terus meningkat dari tahun ke tahun, namun di sisi 

lain harga pupuk pasar ternyata juga terus meningkat. Peningkatan kebutuhan 

pupuk di Kabupaten Pringsewu juga mengalami peningkatan sebagaimana 

terdistribusi pada tabel di bawah ini:  

Tabel 2  Alokasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pringsewu 2008-2012 (dalam 

ton) 

 

No Tahun  Urea Za Sp 36 NPK Organik Jumlah 
Peruba-

han 

1 2010 9.838 411 1.788 4.027 1.439 17.503 - 

2 2011 10.251 487 1.820 4.330 1.592 18.480 5.5% 

3 2012 12.128 577 1.903 4.946 1.636 21.170 14.5% 

 

JUMLAH 10.739 491.67 1.837 4.434 1.556 19.051 

 

10,1% 

Sumber PT Pusri dan PT Petrokimia 

 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi, alokasi pupuk bersubsidi oleh 

pemerintah Pringsewu terus meningkat tiap tahun nya dari tahun 2010, 2011, 

2012 terus meningkat 17.503 ton meningkat menjadi 18.480 ton dan kembali 
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meningkat menjadi 21.170 ton, dengan rata-rata persentase perubahan sebesar 

10,1%, namun di samping peningkatan kebutuhan pupuk terjadi juga peningkatan 

harga pupuk.  

Tabel 3  Pupuk Bersubsidi dan Non subsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2013 

Menurut Jenis, Jumlah Dan Harga 

 

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

Subsidi  Urea 248.000 1.800 

 SP-36 45.000 2.000 

 ZA 23.300 1.400 

 NPK  152.000 2.300 

 Organik 36.000 500 

Non Subsidi  Urea 441.000 2.800 

 SP-36 76.000 7.600 

 ZA 60.300 2.400 

 NPK  177.000 3.500 

 Organik 41.000 1.500 

Sumber : Pedoman Pelaksanaan Subsidi Pupuk Tahun 2012 

Pemerintah kembali menyediakan anggaran subsidi pupuk untuk pengadaan dan 

penyaluran pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk oraganik dengan harga 

eceran tertinggi (HET), adapun pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk 

bersubsidi adalah produsen pupuk yang ditunjuk oleh 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 srategis dalam mendukung 

sektor pertanian. Penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas 

komoditas pertanian. Setiap provinsi di wilayah Indonesia mendapatkan alokasi 

pupuk bersubsidi, 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. 
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Selain itu diharapkan subsidi pupuk berpengaruh positif terhadap sektor pertanian 

di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk 

mewujudkan program ketahanan pangan Nasional, namun dalam pelaksanaannya 

masih banyak mengalami hambatan dan kekurangan yang menyalurkan kepada 

petani dan kelompok tani. 

 

Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat yang menerima 

manfaat dari subsidi tersebut dapat meringankan beban dalam penyediaan dan 

penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya. Oleh sebab itu dalam 

pelaksanaannya haru sesuai dengan prinsip kerja yang berdasarkan tepat harga, 

tepat jumlah, tepat jenis dan tepat waktu. Keberhasilan kebijakan ini adalah 

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 tidak tujuan atau program yang ditentukan.  Lampung merupakan salah satu 

provinsi di Indonesia yang perekonomiannya memiliki basis yang cukup kuat 

pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang tidak kalah 

dengan sektor lain dalam pembangunan ekonomi Lampung.  Kontribusi sektor 

pertanian terhadap perekonomian Lampung dapat di lihat dari sumbangannya bagi 

pembentukan PDRB Lampung pada tahun 2009 sektor perikanan, perkebunan, 
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kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 14.759.602.000 sedangkan pada tahun 2008 

Rp.14.693.881.000, yang berarti adanya penaikan konstribusi yang dilakukan dari 

tahun sebelumnya. 

Dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung juga 

disumbangkan dari dominasi serupa terhadap PDRB di Kabupaten Pringsewu. 

Perekonomian Kabupaten Pringsewu juga didominasi oleh sektor pertanian 

peternakan, kehutanan dan perikanan dimana sektor ini memberikan kontribusi 

sebesar 45,51% pada tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 45,18. Gambaran 

struktur ekonomi di Kabupaten Pringsewu terlihat pada grafik di bawah ini:  

Gambar 1. PDRB Kabupaten Pringsewu Menurut Sektor Usaha Tahun 2008-2009 

 
 

Sumber BPS Kabupaten Pringsewu  

 

 

Menurut grafik di atas perekonomian Kabupaten Pringsewu masih di dominasi 

atas 3 sektor yaitu : pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, kemudian 

sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Karena dominasi 

tersebut maka kebutuhan pupuk bersubsidi untuk menopang sumber 
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perekonomian menjadi sangat penting dan krusial. Perkembangan kebutuhan 

pupuk di Kabupaten Pringsewu juga terus mengalami peningkatan. 

 

Kabupaten Pringsewu memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan dan 

kehutanan. Untuk tanaman pangan dan holtikultura memiliki lahan seluas 36.849 

Ha yang bagi menjadi lahan tanaman padi seluas 20.616 Ha, tanaman jagung 

seluas 7.993 Ha, sayuran 1.634 Ha, kedelai 66 Ha dan buah-buahan 6.540 Ha. 

Untuk lahan perkebunan lahan yang ada di Kabupaten Pringsewu seluas 

23.529,75 Ha dan kehutanan seluas 13.287,24 Ha. Besarnya potensi dari luasnya 

lahan pertanian memberikan konsekuensi kebutuhan pupuk yang juga meningkat. 

Akan tetapi distribusi pupuk terkadang tidak sampai kepada petani yang berhak. 

Hal-hal yang membuat pupuk bersubsidi menjadi tidak optimal karena ada 

perbedaan data rekapitulasi penyaluran pupuk dengan data rekapitulasi Rencana 

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yaitu sebesar 18.571.000 kg sedangkan 

rekapitulasi yang terdistribusi sebanyak 17.491.000 kg.  Masalah ini memang 

sederhana tetapi sangat berpengaruh terhadap ketepatan distribusi pupuk 

bersubsidi. Mengingat potensi besar yang masih mendominasi struktur ekonomi 

Kabupaten Pringsewu maka perlu diketahui bagaimana implementasi dalam 

pendistribusian pupuk bersubsidi.  

 

Sebagai kabupaten baru perkembangan perekonomian di Kabupaten Pringsewu 

menunjukkan arah yang cukup baik. Salah satu indikatornya dapat ditunjukkan 

dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dimana selama 3 tahun terakhir, dari 

tahun 2007 sampai dengan 2009 perkembangan perekonomian Kabupaten 

Pringsewu selalu meningkat.  
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009 sedikit melambat 

dari pada pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya. Petumbuhan ekonomi di 

tahun 2009 sebesar 5.90%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008 yang 

mengalami pertumbuhan sebesar 6.20%. Walaupun pertumbuhan tahun 2009 

sedikit melambat tetap sebanyak 6 sektor yaitu industri pengolahan, listrik, gas 

dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel, dan restoran, transportasi dan 

komunikasi serta sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi 

dibanding tahun 2009. Sedangkan 3 sektor lainnya yaitu pertanian, pertambangan 

dan sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang sedikit melambat.  

 

Sektor pertanian yang mendominasi PDRB Kabupaten Pringsewu menjadi alasan 

utama pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten ini. Potensi utama Kabupaten 

Pringsewu di sektor pertanian akan menimbulkan konsekwensi peningkatan 

kebutuhan pupuk sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalisasikan pendapatan 

daerah di Kabupaten ini. Oleh karena itu juka kebijakan pupuk ini tidak berjalan 

dengan efektif dapat mengancam sumber pendapatan utama di Kabupaten 

Pringsewu.  

 

Efektivitas kebijakan subsidi pupuk di ukur berdasarkan enam indikator  antara 

lain ketepatan waktu, jumlah, jenis, tepat (sasaran), mutu, dan harga sehingga 

petani dapat menggunakan pupuk sesuai kebutuhan. Peran pupuk dalam sekor 

pertanian sangatlah penting sehingga pupuk harus diprioritaskan oleh pemerintah 

terkait dengan kebutuhan petani. Pupuk menjadi input yang perlu disubsidi 

pemerintah terkait dengan perannya yang penting dalam menentukan produksi 
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pertanian. Oleh karna itu penulis membahas tentang efektifitas kebijakan subsidi 

pupuk pada kabupaten Pringsewu. 

 

B. Rumusan Masalah  

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

bagaimana efektifitas penyaluran subsidi pupuk kepada petani berdasarkan 

ketepatan waktu, jumlah, jenis, tepat (sasaran), mutu, dan harga pada petani di 

Kabupaten Pringsewu ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Mengetahui efektifitas penyaluran subsidi pupuk kepada petani 

berdasarkan kriteria ketepatan waktu, jumlah, jenis, tepat (sasaran), mutu, dan 

harga di Kabupaten Pringsewu.  

 

D. Kerangka Pemikiran 

Di Indonesia, definisi dan konsep ketahan pangan terdapat pada Undang-Undang 

Pangan No. 7 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan 

kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 

tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, 

merata dan terjangkau. Dari pengertian tersebut, perwujudan ketahanan pangan 

dapat dipahami sebagai berikut : 

a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan 

pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, 

dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin 

dan mineral serta turunannya  
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b. Terpenuhinya pangan dalam kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran 

biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan 

membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.  

c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang 

harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.  

d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang terjangkau, diartikan pangan 

mudah diperoleh rumah tanggadengan harga yang terjangkau  

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan pangan dalam bab VI pasal 13 ayat 1 tertulis menyatakan bahwa 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan atau pemerintah desa 

melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

ketahanan pangan di wilayah masing-masing dengan memperhatikan pedoman, 

norma, standar dan kreteria yang di tetapkan Pemerintah Pusat. 

 

Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang perekonomiannya 

memiliki basis yang cukup pada sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki 

konstribusi yang tidak kalah dengan sektor lain dalam pembangunan ekonomi 

Lampung, kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Pringsewu dimana sektor ini 

menjadi penyumbang utama pendapatan daerah. Adapun subsidi pupuk yang 

diberikan oleh pemerintah kepada para petani dilakukan oleh pemerintah yang 

bersumber dari APBN. Subsidi pupuk diberikan oleh pemerintah melalui penyedia 

pupuk, kemudian disalurkan oleh para distributor kepada pengecer dan dari 

pengecer disalurkan dan diterima para petani, oleh karena itu bagaimana cara 
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penyaluran subsidi pupuk pemerintah kepada petani harus diperhatikan. Untuk 

jelasnya struktur distribusi pupuk bersubsidi tersebut dapat dilihat pada gambar 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5  

Struktur Distribusi dan Tataniaga Pupuk Bersubsidi  

 

 

E. Ruang Lingkup Penulisan  

Ruang lingkup penelitian ini adalah bahwa jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif.  Objek penelitian adalah kebijakan pemerintah 

terhadap subsidi pupuk yang kriterianya berdasarkan ketepatan waktu, jumlah, 

jenis, sasaran mutu dan harga. Subjek penelitian adalah petani di Kabupaten 

Pringsewu. Lokasi penelitian Kabupaten Pringsewu. 

 

F. Sistem Penulisan  

1. Bab I  Pendahuluan, berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan 

penulis, kerangka pemikiran, dan sistem penulisan 

2. Bab II Tinjauan pustaka, yang berisikan tentang terori yang berkaitan 

dengan penulisan ini  

3. Bab III Metode penelitian, yang meliputi jenis data dan sumber 

PEMERINTAH 

PERUSAHAAN PENYEDIA PUPUK 

 

DISTRIBUTOR 

PENGECER 

PETANI 
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   data serta analisis yang digunakan 

4. Bab IV Hasil perhitungan dan pembahasan terhadap penelitian dengan 

menggunakan analisis yang telah ditetapkan 

5. Bab V Kesimpulan dan saran 


