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ABSTRAK 

Edy Gunawan. 2018. Analisis Saluran Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam 

Suatu Sistem Agribisnis Pada Komoditi Padi di Kecamatan Praya Tengah.Skripsi. 

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram. Dosen 

Pembimbing Utama Dra. Sri Mariyati, MP. Dosen Pembimbing Pendamping Dr. Ir. 

Nurtaji Wathoni, MP. 

Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui saluran distribusi 

pupuk bersubsidi di Kecamatan Praya Tengah; (2) Untuk mengetahui margin 

pemasaran pupuk bersubsidi di Kematan Praya Tengah; (3) Untuk mengetahui 

kendala pada usahatani padi dalam mendapatkan pupuk di Kecamatan Praya Tengah. 

 Penelitian ini dilakukan di  Kecamatan Praya Tengah yang ada di Kabupaten 

Lombok Tengah. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara “Purposive 

Sampling”. Data dikumpulkan menggunakan teknik survey yang berpedoman pada 

pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya (quisioner). Wawancara dilakukan 

terhadap 44 responden, yang terdiri dari 25 responden di Desa Lajut, 17 responden 

dari Desa Pejanggik dan 2 responden dari Desa Jontlak. Jenis data yang digunakan 

adalah data kuantitatif dan data kualitatif, dan sumber datanya adalah data primer dan 

data sekunder. 

Hasil Penelitian menujukan bahwa; (1) Untuk saluran distribusi pupuk 

bersubsidi di Kecamatan Praya Tengah mempunyai satu saluran distribusi dengan 

mempunyai lima tingkatan yaitu: Berawal dari Gudang Pupuk Kaltim        Distributor             

 Agen Pengecer      Kelompok Tani     Petani. (2) Margin harga pupuk 

bersubsidi yang terdapat di Kecamatan Praya Tengah yaitu mempunyaitingkatan yang 

berbeda ditiap masing-masing jenis pupuk. Pada jenis pupuk Urea dengat total 

margin sebesar Rp. 380.000/ton dengan presentase 24%, pupuk SP36 sebesar Rp. 

583.800/ton dengan presentase 32%, pupuk NPK sebesar Rp. 420.000/ton dengan 

presentase 19%, pupuk ZA sebesar Rp. 463.800/ton dengan presentase 38%, dan 

pupuk Petroganik sebesar Rp. 314.00/ton dengan presentase 99%. Maka dari kelima 

jenis pupuk tersebut, pupuk yang mempunyai margin harga tertinggi adalah pupuk 

SP36 sebesar Rp. 583.800/ton, dan yang terendah adalah pupuk Petroganik sebesar 
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Rp. 314.000/ton. 3.) Untuk Kendala yang dihadapi oleh petani padi dalam 

memperoleh pupuk bersubsidi di Kecamatan Praya Tengah adalah; (1) Harga yang 

masih mahal;(2). Lama waktu tunggu;(3). Jarak yang relative jauh;(4) Ketersediaan 

pupuk yang masih kurang; (5) Mahalnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan. 

Maka dari hasil penelitian ini dapat disarankan untuk mengatasi masalah yang 

ada yaitu; (1) Diharapkan lembaga distribusi dan kelompok tani mempunyai 

hubungan yang lebih dekat, agarharga yang diterima petani sesuai dengan harga 

eceran tertinggi (HET); (2) Diharapkan kepada pemerintah melalui instansi terkait 

untuk terus memantau dan mengawasi para distributor, agen pengecer pupuk, dan 

kelompok tani berkaitan dengan harga yang diterima petani dalam membeli pupuk 

dan kebutuhan yang petani akan pupuk bersubsidi. 

 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF SUBSIDIZED FERTILIZER DISTRIBUTION IN 

AGRIBUSINESS SISTEM ON RICE COMMODITIES 

IN CENTRAL PRAYA DISTRICT 

 
Edy Gunawan*; Sri Mariyati**; dan Nurtaji Wathoni** 

 EdyGunawan. 2018. Analysis Of Subsidized Fertilizer Distribution in 

Agribusiness Sistem On Rice Commodities In Central Praya District.Skripsi. 

Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Mataram 

University. Major Supervisor Dra. Sri Mariyati, MP. Superintendent Advisor. Ir. 

NurtajiWathoni, MP. 

The purpose of this research is; (1) To know distribution channel of subsidized 

fertilizer in central Praya Tengah; (2) To know the marketing margin of subsidized 

fertilizer in central Praya Tengah; (3) To find out constraints on rice farming in 

obtaining fertilizer in central Praya Tengah. 

 The method used in this research is descriptive method with unit analysis is 

rice farming in District of Central Praya Central Lombok Regency. The research area 

is determined by purposive sampling, namely: Lajut Village, Jontlak Village, and 

Pejanggik Village, Central Praya Tengah Sub-district of Central Lombok. Of the total 

population are 1191 farmers in the District of Central Praya, with 15% error rate 

obtained respondents of 44 people who subsequently distributed proportional 

sampling, it involued 25 respondents in Lajut Village; 17 respondents in Pejanggik 

Village; and 2 respondents in Jontlak Village. Types of data used are quantitative data 

and qualitative data, and the data source is primary data and secondary data. 

 Research results indicate that; (1) For the distribution institution of 

subsidized fertilizer in central Praya Tengah has one distribution channel with five 

levels: It is begun Pupuk Kaltim from ware house Distributor to Agent of Farmer and 

the last to Farmer Group. (2) Margin price of subsidized in Praya Tengah sub-district 
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has different level in each type of fertilizer. In Urea fertilizer type with the number of 

Rp. 380.000 / ton with percentage 24%, SP36 fertilizer equal to Rp. 583,800 / ton 

with a percentage of 32%, NPK fertilizer of Rp. 420.000 / ton with percentage 19%, 

ZA fertilizer equal to Rp. 463,800 / ton with percentage 38%, and Petroganik 

fertilizer Rp. 314.00 / ton with a percentage of 99%. (3) The obstacles faced by rice 

farmers in obtaining subsidized fertilizer in KecamatanPraya Tengah are; (1) Prices 

are still expensive; (2). Length of waiting time; (3). Distance is relatively far away; 

(4) The availability of fertilizer is still lacking; (5) The high cost of transportation 

must be issued. 

 Based on the research results can be suggested that; (1) It is hoped that 

distribution institutions and farmer groups have a closer relationship, so that the price 

received by farmers is in accordance with the highest retail price (HET); (2) It is 

expected that the government through relevant agencies to continuously monitor and 

supervise the distributors, fertilizer retailers, and farmer groups related to the price 

received by farmers in buying fertilizer and the needed for which the farmers will be 

subsidized fertilizer. 

 

Keywords: Rice Farming, Fertilizer Distribution Channel; Marketing Margin. 

* Student Agribusiness Program, Faculty of Agriculture University of Mataram 

** Lecturer of Faculty of Agriculture, University of Mataram 
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PENDAHULUAN 

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi petani. 

Keberadaan pupuk secara tetap baik jumlah, jenis, mutu, harga, tempat, dan waktu 

akan mementukan kuantitas dan kualitas produk pertanian yang dihasilkan. Perana 

pupuk sangat signifikan dalam peningktan produksi pangan dan kualitas hasil 

komoditas pertanian. 

Peningkatan produksi padi ini diikuti oleh penyediaan penunjang produksi, 

salah satunya adalah ketersediaan pupuk. Penggunaan pupuk yang berimbang dalam 

usahatani padi sangat perlu dilakukan, namun disatu sisi harga pupuk sangat mahal. 

Oleh karenanya, pemerintah melakukan kebijakan dengan memberikan subsidi pupuk 

kepada petani padi sawah. Pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi 

untuk sektor pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, sehingga petani dapat menerapkan 

pemupukan berimbang guna mewujudkan  peningkatan produksi sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan petani yang lebih baik. 

Kabupaten Lombok Tengah merupakan sentra padi terbesar kedua yang ada di 

Lombok bahkan di provinsi NTB (terlampir). Adanya potensi wilayah yang sangat 

mendukung seperti iklim, topografi, lahan yang tersedia (baik itu sawah, kebun, 

pekarangan) membuat tanaman padi cocok untuk dikembangkan didaerah ini.Pupuk 

telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi padi. Tapi penggunaan 

pupuk memerlukan biaya dan biaya tersebut merupakan beban bagi petani dalam 

proses produksi. Karna itu pada satu sisi pemerintah bermaksud membantu beban 

biaya pupuk petani dan mendorong peningkatan produksi padi. Meningkatan peranan 

pupuk yang sangat strategis, maka penyediann pupuk dengan harga terjangkau dan 

ketersediaan pupuk merupakan masalah kusial. 

Pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Praya Tengah hususnya dan 

Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya telah mengikuti mekanisme penyaluran 

pupuk bersubsidi secara tertutup dengan mengacu pada peraturan Menteri 

Perdaganagn Nomor : 15/M-DAG/PER/IV/2013 tentang perdaganagn dan penyaluran 

pupuk bersusbsidi untuk sektor pertanian namun dari kalangan petani masih saja 

mengeluh dengan penyediaan pupuk dan masih merasa belum bisa menikmati pupuk 

bersubsidi dengan maksimal. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti bermaksud 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Saluran Distribusi Pupuk 

Bersubsidi Dalam Suatu Sistem Agribisnis Pada Komoditi Padi di Kecamatan 

Praya Tengah“. 

Tujuan penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui proses penyaluran 

pupukbersubsidi dari tingkat distributor pupuk bersubsidi sampai ke petani padi; (2) 

Untuk mengetahui margin pemasaran saluran distribusi pupuk bersubsidi, pada 

usahatani padi di Kecamatan Praya Tengah; (3) Untuk mengetahui masalah-masalah 

yang dihadapi oleh petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dimana peneliti mencari 

keterangan melalui tanya jawab dengan responden dengan menggunakan daftar 

pertanyaan atau kuisioner yang sudah disiapkan (Soekartawi, 1995). Unit analisis 

pada penelitian ini adalah petani padi dan lembaga penyalur pupuk bersubsidi di 

Kecamatan Praya Tengah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Praya Tengah 

Kabupaten Lombok Tengah yaitu di Kecamatan Praya Tengah yang terdiri dari 12 

desa, dari 12 desa tersebut dipilih tiga desa yaitu: Desa Lajut, Desa Pejanggik, dan 

Desa Jontlak yang dipilih secara “Purposive Sampling” dengan pertimbangan bahwa 

ketiga desa tersebut tingkat kebutuhan pupuk dari yang tertinggi, sedang dan terendah 

di Kecamatan Praya Tengah. Dari total populasi sebanyak 1911 petani yang ada di 

Kecamatan Praya Tengah dengan taraf kesalahan 15% diperoleh responden sebanyak 

44 orang. Taraf kesalahan ditentukan dengan perhitungan menggunakan rumus 

slovin. Berikut adalah rumusnya: 

   
 

     
 

 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e  = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi). 

Kemudian jumlah dan penentuan responden untuk setiap desa dilakukan secara 

Purporsive, Accidental Sampling”. Distribusi jumlah responden untuk setiap 

Kecamatan dihitung menggunakan rumus alokasi proporsional sebagai berikut: 

ni = 
  

   
   

ni = jumlah responden pada desa ke-i 

Ni  = jumlah populasi rumah tangga petani di desa ke-i 

∑ni  = total petani di Kecamatan Praya Tengah 

n  = jumlah anggota sampel seluruhnya 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut maka 

jumlah rumah tangga petani yang akan menjadi responden untuk masing-masing desa 

adalah sebagai berikut: 

Desa Jontlak   = (52/1191) × 44   =  2 

Desa Lajut    = (672/1191) × 44 = 25 

Desa Pejanggik  = (467/1191) × 44 = 17 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  
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Analisis Data. 

Saluran Distribusi 

Untuk mengetahui struktur saluran ditribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan 

Praya Tengah. Selain itu untuk mengetahui jumlah permintaan dan kebutuhan pupuk 

bersubsidi digunakan analisis deskriptif yaitu  dengan menelusuri saluran 

distribusipupuk dari tingkat produsen sampai tingkat konsumen akhir. 

Margin Harga  

 Untuk mengetahui besarnya margin harga, digunakan untuk mengetahui 

distribusi biaya darisetiap aktivitas pemasaran dan keuntungan dari setiap lembaga 

pemasaran secara keseluruhan, dihitung dengan menggunakan rumus (Limbong dan 

Sitorus, 1987).: 

  MP = Pr - Pf 

Keterangan : 

  MP : Margin Pemasaran 

  Pr : Harga di tingkat konsumen (Rp/Kg) 

  Pf : Harga di tingkat produsen (Rp/Kg) 

Kendala Saluran Distribusi 

 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam mendapatkan pupuk 

bersubsidi maka dilakukan analisis deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara 

dengan responden dalam bentuk data kualitatif yang dikuantitatifkan sehingga terlihat 

persentase jumlah responden yang mengatakan suatu hal sebagai kendala, baik untuk 

mengetahui kendala secara teknis maupun maupun kendala ekonomi. 

PEMBAHASAN& PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu rumah tangga petani yang 

melakukan usahatani padi di Kecamatan Praya Tengah yang berjumlah 44 orang 

petani responden yang berada di 3 Desa sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Lajut, 

Desa Pejanggik, dan Desa Jontlak. Karakteristik responden menyangkut tentang umur 

reponden, tingkat pendidikan, luas lahan garapan, status kepemilikan lahan, dan 

tanggungan jumlah keluarga. 

Umur Responden 

Menurut Simanjuntak 1985 dalam Pratama, D.A, golongan umur produktif 

berkisar antara 50-59 tahun karena usia tersebut petani memiliki kemampuan bekerja 

yang tinggi, baik dari segi fisik dan mental dalam melakukan kegiatan usahataninya. 

Rata-rata umur petani responden . nampak bahwa rata-rata umur petani responden 

usia 30-39 tahun sebesar 6 orang dengan presentase 13,63%, pada berkisar 40-49 

tahun sebesar 12 orang dengan presentase 27,27%, pada umur 50-59 tahun sebayak 

13 orang dengan presentase 29,54% dan pada umur  60-69 tahun sebesar 11 orang 
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dengan persentase sebebesar 25,00%. Sedangkan kisaran umur terkecil yaitu berkisar 

70-80 tahun sebesar 2 orang dengan presentase sebesar 4,54%. Berarti ini 

menunjukkan umur petani responden termasuk dalam kelompok umur produktif. 

Sedangkan umur responden pedagang terbanyak pada kisaran umur 50-59 sebanyak 6 

responden dengan persentase sebesar(54,54%).   

Tingkat Pendidikan 

Pendidikan petani responden yaitu dari tidak sekolah sampai Perguruan 

Tinggi. Rata-rata pendidikan petani responden yang paling banyak yaitu TTSD 

sebesar 59,09% atau sebesar 26 orang kemudian diikuti dengan TSMP dan TSMA 

sebesar masing-masing 6 orang dengan presentase sebesar 13,63%, dan tamat SD 

sebayak 4 orang dengan presentase 9,09%. Pendidikan petani responden yang TS 

(Tidak Sekolah) dan Perguruan Tinggi masing-masing sebesar 1 orang dengan 

presentase masing-masing sebesar 2,27%. Hal menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan petani responden masih tergolong rendah. Rata-rata pendidikan lembaga 

penyalur yang paling banyak yaitu TSMA sebesar 36,36% atau sebesar 4 orang 

kemudian  tingkat pendidikan lembaga yang rendah berada di TS dan PT masing-

masing 1  orang dengan presentase sebesar 9,09%, 

Luas Lahan Garapan 

Petani responden memiliki luas lahan garapan terbanyak pada usahatani padi 

berkisar antara 0,10-0,50 ha yaitu sebesar 33 orang petani responden dengan 

presentase sebesar 75,00%, dan pada kisaran 0,51-0,1,00 ha sebayak 9 orang dengan 

presentase 20,45%. Sedangkan luas lahan garapan terendah pada usahatani padi yaitu 

berkisar 1,00-2,00 sebesar 2 orang petani responden dengan presentase sebesar 

4,54%. 

Jumlah Anggotan Keluarga 

Jumlah anggota keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi beban 

tanggungan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan orang yang tinggal di 

dalam keluarga tersebut. Semakin banyak jumlah Jumlah anggota keluarga maka 

akan semakin banyak yang ditanggung oleh kepala keluarga itu, dan semakin sedikit 

jumlah anggota keluarga maka semikin sedikit pula yang ditanggung oleh kepala 

kelurga tersebut. 
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Struktur Saluran Distribusi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  : Struktur Distribusi Pupuk Bersubsidi 

  

Gudang Pupuk Provinsi 

 

( DistributorCV. FORTUNA 

Lombok Tengah ) 

( Distributor CV. DEWI TANI 

Lombok Tengah ) 

Agen Pengecer (UD. Edy 

Utama)  Kecamatan 

Praya Tengah Desa Lajut 

Agen Pengecer (UD. 

Bahagian) Kecamatan 

Praya Tengan Desa 

Jontlak 

 

Agen Pengecer (UD. 

Gading) Kecamatan 

Praya Tengah Desa 

Pejanggik 

 

Kelompok Tani 

DesaLajut (12 Kelompok 

Tani) 

 

PETANI 

Kelompok Tani Desa 

Pejanggik (7 Kelompok 

Tani) 

     Kelompok Tani Desa 

Jontlak (9 Kelompok 

Tani ) 

II

 
 

II 

I 

IV 

III

I 

V 

   RDKK 

 RDKK 

  RDKK 

 RDKK 

  RDKK 

PT. Pupuk Kaltim 
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 Berdasarkan Gambar 1. dapat dijelaskan bahwa saluran distribusi pupuk 

bersubsidi mempunyai satu saluran, yaitu dari Gudang Pupuk Kaltim, Ke Distributor, 

Ke Agen Pengecer, Ke Kelompok Tani, sehingga sampai ditangan Petani. Pada bagan 

juga dapat dilihat bahwa pelaku distribusi pupuk bersubsisdi yang terlibat dalam 

distibusi adalah Pabrik, Distributor tingkat Kabupaten dan Agen Pengecer yang 

ditentukan oleh produsen/pabrik pupuk. Jumlah pelaku distribusi pupuk cenderung 

tetap dengan memiliki wilayah kerja tertentu. 

 Produsen penyalur struktur distribusi pupuk bersubsidi pada usahatani padi di 

Kecamatan Praya Tengah adalah di mulai dari Pabrik PT Pupuk Kaltim yang 

memproduksi pupuk Bersubsidi. Adapun jenis pupuk yang diproduksi adalah pupuk 

Urea, pupuk NPK, pupuk SP36, pupuk ZA, dan Petroganik. Untuk pupuk kaltim 

sendiri mempunyai batasan dalam memproduksi dan mendistribusikan  pupuk sesuai 

dengah daerah dan kebutuhan yang diminta oleh masing-masing provinsi. Dalam hal 

tersebut disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan yang sudang diatur dalam 

Permentang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Setelah disepakati maka alokasi pupuk akan 

mulai disalurkan kemasing-masing daerah tujuan yaitu ke pabrik/gudang pupuk 

Provinsi. Adapun lokasi gudang pupuk provinsi terdapat di gudang Lembar, gudang 

Kawo dan Gudang Praya. 

 Setelah sampai digudang provinsi maka akan di salurkan  ke distributor yang 

berada di masing-masing Kabuapaten di Lombok. Untuk Kabupaten Lombok Tengah 

sendiri mempunyai dua distributor yang menyalurkan pupuk yaitu CV. Fortuna dan 

CV. Dewi Tani yang terdapat di Kota Praya. Selanjutnya akan disalurkan ke semua 

agen pengecer yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk pengecer yang 

ada di Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari Kecamatan Kopang, Kecamatan Pujut, 

Kecamatan Praya, Kecamatan Batu Keliang Utara. Pada Kecamtan Praya sendiri 

dibagi lagi menjadi Kecamatan Praya Tengah. 

 Selanjutnya setelah disalurkan di tingkat Kecamatan, yang menjadi 

pendistribusi adalah agen pengecer. Untuk daerah penelitian, maka ada tiga agen 

pengecer yang disesuaikan dengan tiga desa penelitian yaitu Desa Lajut dengan agen 

pengecer adalah UD. Edy Utama, untuk Desa Pejanggik dengan agen pengecer UD. 

Gading dan Desa Jontlak dengan agen pengecer UD. Bahagia. Setelah di tingkat agen 

pengecer maka selanjutnya akan disalurkan ke tingkat Kelompok Tani, untuk jumlah 

kelompok tani yang menerima pupuk bersubsidi dari masing-masing desa yaitu Desa 

Lajut dengan jumlah kelompok tani sebesar 12 kelompok, Desa Pejanggik dengan 

jumlah kelompok tani sebesar 7 kelompok dan untuk Desa Jontlak dengan jumlah 

kelompok tani 9 kelompok. Pada tingkat selanjutnya pupuk akan disalurkan ke 

konsumen terakhir yaitu petani.  
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Jenis Pelaku Distribusi Pupuk 

PT Pupuk Kaltim 

 Sebagai produsen pupuk bersubsidi yang terbesar, PT Pupuk Kaltim memiliki 

peranan penting dalam menunjang program ketahanan pangan nasional hususnya 

melalui penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor tanaman pangan. Untuk memenuhi 

tugas tersebut Pupuk Kaltim telah melaksanakan berbagai kebijakan, diantarananya 

memberlakukan strategi double stock atau menyimpan stok pupuk di gudang-gudang 

propinsi dua kali lipat dari kebutuhan. Selain itu Pupuk Kaltim juga menerapkan 

aturan ketat dalam hal distribusi pupuk hingga ke tangan petani, dimulai dari proses 

seleksi distributor hingga proses pengawasan. 

Distributor Pupuk Kabupaten 

Distributor pupuk merupakan agen besar yang sudah ditentukan di tiap 

kabupatennya dan pedagang pengecer pupuk yang sudah ditunjuk untuk membeli 

pupuk hanya yang berdomisili di sekitar distributor yang sudah ditentukan. 

Distributor berperan sebagai saluran ke dua yang menerima pupuk dari gudang 

Kaltim dan menyalurkan pupuk ke seluruh pedagang pengecer agar sampai ke 

konsumen akhir yaitu petani. 

Agen Pengecer Kecamatan 

Agen Pengecer Pupuk merupakan pelaku yang ditunjuk oleh pemerintah yang 

berdomisisli di desa atau disekitarnya Kelompok tani membeli pupuk hanya di agen 

pengecer pupuk yang sudah ditentukan. Agen pegecer kecamtan mrmiliki peran yaitu 

menjual pupuk kekelompok tani sesuai RDKK. 

Kelompok Tani 

Kelompok Tani adalah perantara petani untuk mendapatkan pupuk. Dengan 

membentuk sebuah kelompok tani dan memiliki satu ketua kelompok tani sebagai 

pengatur anggota kelompok tani. Ketua kelompok tani bertugas sebagai pembantu 

dan pengerak kebutuhan pupuk anggota kelompok taninya. Dengan membentuk 

RDKK yang sudah ditentukan oleh pemerintah maka kelompok tani tersbut sudah 

terdaftar sebagai pengambilan pupuk tetep di pengecer. 

Margin Harga Pupuk 

 Margin harga merupakan selisish harga jual ditingkat petani dengan harga yang 

dibayarkan oleh konsumen akhir (petani). Besarnya margin pada masing-masing 

saluran distribusi ditentukan oleh panjangnya saluran yang dilalui, volume pupuk 

yang dijual dan jumlah lembaga yang terlibat dalam kegiatan saluran distribusi pupuk 

bersubsidi. Untuk lebih jelasnya, distribusi margin pada beberapa saluran distribusi 

disajikan pada Tabel 4.10.:  
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Tabel 1. Margin Harga Pada Masing-masing Saluran Distribusi Pupuk   Bersubsidi di  

Kecamatan Praya Tengan Tahun 2018 
 

No 

 

Lembega Distribusi 

Urea 

(Rp/ton) 

SP36 

(Rp/ton) 

NPK 

(Rp/ton) 

ZA 

(Rp/ton) 

Petroganik 

(Rp/ton) 

1. Gudang Pupuk Kaltim 1.580.000 1.816.200 2.166.200 1.216.200 316.200 

2. Distributor Kabupaten 

a. Harga Beli 

b. Biaya Pemasaran 

c. Keuntungan 

Pemasaran 

d. Harga Jual 

e. Margin Pemasaran 

 

1.580.000 

30.000 

120.000 

 

1.730.000 

150.000 

 

 1.816.200 

40.000 

73.800 

 

1.930.000 

113.800 

 

2.166.200 

40.000 

30.000 

 

2.230.000 

   70.000 

 

1.216.200 

40.000 

73.000 

 

1.330.000 

113.800 

 

316.200 

40.000 

74.000 

 

430.000 

114.000 

3. Agen Pengecer 

a. Harga Beli 

b. Biaya Pemasaran 

c. Keuntungan 

Pemasaran 

d. Harga Jual 

e. Margin Pemasaran 

 

1.730.000 

30.000 

40.000 

 

1.800.000 

70.000 

 

1.930.000 

30.000 

40.000 

 

2.000.000 

70.000 

 

2.230.000 

30.000 

40.000 

 

2.300.000 

70.000 

 

1.330.000 

30.000 

40.000 

 

1.400.000 

70.000 

 

430.000 

30.000 

40.000 

 

500.000 

70.000 

4. Kelompok Tani 

a. Harga Beli 

b. Biaya pemasaran 

c. Keuntungan 

Pemasaran 

d. Harga Jual 

e. Margin Pemasaran 

 

1.800.000 

30.000 

130.000 

 

1.960.000 

160.000 

 

2.000.000 

30.000 

370.000 

 

2.400.000 

400.000 

 

2.300.000 

30.000 

110.000 

 

2.440.000 

140.000 

 

1.400.000 

30.000 

250.000 

 

1.680.000 

280.000 

 

500.000 

30.000 

70.000 

 

600.000 

100.000 

5. Petani 

a. Harga Beli 

 

1.960.000 

 

2.400.000 

 

2.440.000 

 

1.860.000 

 

600.000 

 

 

Total Biaya 

Pemasaran 

90.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

 

 
Total Keuntungan 

Pemasaran 

290.000 483.800 320.000 363.800 214.000 

 Total Margin (Rp/ton) 380.000 583.800 420.000 463.800 314.000 

 PERSENTASE 

KENAIKAN HARGA 

24% 32% 19% 38% 99% 

Harga Reel Yang Diterima 

Petani ( Rp/ton) 

1.900.000 2.200.000 2.400.000 1.600.000 600.000 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa margin harga yang terdapat pada 

masing-masing lembaga pemasaran pupuk di Kecamatan Praya Tengah. 

1) Saluran Distribusi Pada Pupuk Urea. 

Margin harga pada tingkat distributor kebupaten pada jenis pupuk Urea        

sebesar Rp. 150.000/ton. Agen pengecer kecamatan memperoleh margin 

harga sebesar Rp. 70.000/ton, dan pada Kelompok tani memperoleh margin 

harga sebesar Rp. 160.000/ton. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pada 

jenis pupuk Urea terdiri dari biaya transportasidan tenaga kerja, sehingga 

total biaya pemasaran yaitu sebesar Rp 90.000/ton dengan keuntungan 

pemasaran yang diperoleh sebesar Rp .290.000/ton. 
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2) Saluran Distribusi Pada Pupuk SP36. 

      Margin harga pada tingkat distributor kebupaten pada jenis pupuk SP36   

sebesar Rp. 113.800/ton. Agen pengecer kecamatan memperoleh margin 

harga sebesar Rp. 70.000/ton, dan pada Kelompok tani memperoleh margin 

harga sebesar Rp. 400.000/ton. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pada 

jenis pupuk SP36 terdiri dari biaya transportasi dan tenaga kerja, sehingga 

total biaya pemasaran yaitu sebesar Rp 100.000/ton dengan keuntungan 

pemasaran yang diperoleh sebesar Rp . 483.800/ton. 

3) Saluran Distribusi Pada Pupuk NPK. 

             Margin harga pada tingkat distributor kebupaten pada jenis pupuk NPK   

sebesar Rp. 70.000/ton. Agen pengecer kecamatan memperoleh margin 

harga sebesar Rp. 70.000/ton, dan pada Kelompok tani memperoleh margin 

harga sebesar Rp. 140.000/ton. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pada 

jenis pupuk NPK terdiri dari biaya transportasi dan tenaga kerja, sehingga 

total biaya pemasaran yaitu sebesar Rp 100.000/ton dengan keuntungan 

pemasaran yang diperoleh sebesar Rp . 3200.000/ton. 

4) Saluran Distribusi Pada Pupuk ZA. 

   Margin harga pada tingkat distributor kebupaten pada jenis pupuk ZA   

sebesar Rp. 113.800/ton. Agen pengecer kecamatan memperoleh margin 

harga sebesar Rp. 70.000/ton, dan pada Kelompok tani memperoleh margin 

harga sebesar Rp. 280.000/ton. Biaya pemasaran yang dikeluarkan pada 

jenis pupuk ZA terdiri dari biaya transportasidan tenaga kerja, sehingga total 

biaya pemasaran yaitu sebesar Rp 100.000/ton dengan keuntungan 

pemasaran yang diperoleh sebesar Rp .3630.800/ton. 

5) Saluran Distribusi Pada Pupuk Petroganik. 

   Margin harga pada tingkat distributor kebupaten pada jenis pupuk 

Petroganik sebesar Rp. 114.000/ton. Agen pengecer kecamatan memperoleh 

margin harga sebesar Rp. 70.000/ton, dan pada Kelompok tani memperoleh 

margin harga sebesar Rp. 100.000/ton. Biaya pemasaran yang dikeluarkan 

pada jenis pupuk Petroganik terdiri dari biaya transportasidan tenaga kerja, 

sehingga total biaya pemasaran yaitu sebesar Rp 100.000/ton dengan 

keuntungan pemasaran yang diperoleh sebesar Rp 214.000/ton. 

Masalah Yang Dihadapi Petani 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh 

petani responden yang ada di Kecamatan Praya Tengah, baik itu permasalahan 

teknismaupun masalah ekonomi.  

Permasalahan yang paling banyak dihadapi petani adalah masalah (B = lama 

waktu tunggu). Masalah waktu tunggu ini sering dikeluhkan oleh para petani padi 

pada saat memasuki proses pemupukan. Masalah ini bisanya disebabkan karna 
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ketersediaan yang ada di kelompok tani yang masih kurang, dalam memenuhi 

kebutuhan anggota kelompoknya. Untuk solusi dari masalah lamanya waktu tunggu 

ini, ketua kelompok tani atau lembaga terkait pendistribusian untuk menyediakan 

persediaan pupuk lebih awal sebelum petani memasuki waktu pemupukan.   

Selain lama waktu tunggu yang menjadi masalah petani juga adalah masalah 

(A = harga yang masih mahal). Untuk masalah ini petani merasa harga yang mereka 

terima masih terlalu tinggi, walaupun pupuk itu dikatakan sebagai pupuk bersubsidi. 

Masalah ini disebabkan karna masih bayak petani yang tidak mengetahui harga 

eceran tertinggi (HET), petani hanya tau membeli pupuk tersebut dengan harga yang 

diberikan. Masalah ini sudah lama dikaji oleh pemerintah, maka untuk solusinya 

petani akan diberikan kartu tani yang bertujuan untuk mencegah harga yang tinggi 

diterima oleh petani.  

Untuk masalah selanjutnya, (C = jarak cukup jauh), dialami oleh rata-rata 

petani responden yang berada di Desa Jontlak dan Desa Pejanggik. Masalah ini 

disebabkan karna tidak strategisnya lokasi atau tempat agen pengecer dalam memjual 

pupuk dengan rumah petani, sehingga petani kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan 

pada saat ingin membeli pupuk karna jarak yang cukup jauh. Untuk masalah ini dapat 

disarankan kepada lembaga-lembaga terkait lebih memikirkan lagi dalam penentuan 

lokasi untuk memjual pupuk agar tidak menyulitkan para petani dalam mendapatkan 

pupuk. 

Untuk masalah (D = ketersediaan tidak mencukupi), disebabkan karna petani 

yang masih sangat kurang pengetahuan dan informasi akan berapa komposisi dalam 

pengunaan pupuk yang harus mereka pakai pada saat proses pemupukan, petani 

responden yang rata-rata rendah dalam tingkat pendidikan sehingga kebayakan petani 

berpikir semakin banyak pupuk maka akan baik bagi tanaman, namun hal itu 

sebenarnya akan menjadi timbulnya masalah bagi petani, terlalu banyak pupuk maka 

akan membuat tanaman rusak atau tidak baik. Sehingga petani merasa tidak pernah 

merasa cukup dengan komposisi yang disarankan oleh PPL dan ketua kelompok. 

 Sedangkan untuk masalah (E = Mahalnya biaya transportasi), masalah ini 

biasanya disebabkan oleh petani yang akan membeli pupuk dalam jumlah yang besar 

mereka tidak mempunyai sarana untuk pengangkutan, ditambah dengan tempat 

membeli pupuk dan rumah petani jauh. pada saat membeli pupuk. Mengakibatkan 

petani juga harus menambah biaya untuk menyewa mobil untuk proses pengangkutan 

pupuk. Masalah ini dapat diantisipasi dengan penyediaan sarana pengangkutan bagi 

petani yang membeli pupuk dengan jumlah yang banyak.    

Dari semua permasalahan yang dihadapi oleh petani responden, ada beberapa petani 

responden yang tidak mempunyai masalah dalam memperoleh atau membeli pupuk. 

Petani responden yang tidak mempunyai kendala adalah petani yang mempunyai 

pendapatan ekonomi yang berada diatas rata-rata, sehingga petani tersebut tidak 

menganggapnya menjadi masalah. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, untuk saluran distribusi pupuk bersubsidi di 

Kecamatan Praya Tengahmempunyai satu saluran distribusi pupuk dengan 

lima tingkatan yaitu dari Gudang Pupuk Kaltim        Distributor      Agen 

Pengecer        Kelompok Tani          Petani. 

2.  Margin pemasaran pupuk bersubsidi yang terdapat di Kecamatan Praya 

Tengah yaitu berbeda tiap masing-masing jenis pupuk. Pada jenis pupuk Urea 

dengan total margin sebesar Rp. 380.000/ton dengan presentase 24%, pupuk 

SP36 sebesar Rp. 583.800/ton dengan presentase 32%, pupuk NPK sebesar 

Rp. 420.000/ton dengan presentase 19%, pupuk ZA sebesar  Rp. 463.800/ton 

dengan presentase 38%, dan pupuk Petroganik sebesar Rp. 314.00/ton dengan 

presentase 99%. Maka dari kelima jenis pupuk tersebut, pupuk yang 

mempunyai margin harga tertinggi adalah pupuk SP36 sebesar Rp. 

583.800/ton, dan yang terendah adalah pupuk Petroganik sebesar Rp. 

314.000/ton.  

3. Kendala yang dihadapi oleh petani padi dalam memperoleh pupuk bersubsidi 

di Kecamatan Praya Tengah adalah; 1). Harga yang masih mahal, 2). Lama 

waktu tunggu, 3). Jarak yang relative jauh, 4). Ketersediaan pupuk yang masih 

kurang, 5.) Mahalnya biaya transportasi 

Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Diharapkan lembaga distribusi dan kelompok tani mempunyai hubungan yang 

lebih dekat, agarharga yang diterima petani sesuai dengan harga eceran 

tertinggi (HET).  

2. Diharapkan kepada pemerintah melalui instansi terkait untuk terus memantau 

dan mengawasi para distributor, agen pengecer pupuk, dan kelompok tani 

berkaitan dengan harga yang diterima petani dalam membeli pupuk dan 

kebutuhan yang petani akan pupuk bersubsidi. 

3. Pemerintah, PPL, diharapkan lebih memaksimalkan perannyauntuk membantu 

petani dalam menyelesaikan masalahdalam penggunaan jumlah pupuk seperti 

rekomendasi teknologi padi, mengingat pendidikan petani yang sebagian 

besar masih rendah. 

  



16 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Akbar, A. 2012. Analisis Komparasi Pendapatan Usahatani Padi Pola SL-PTT 

dengan Padi Pola Non SL-PTT di Kecamatan Wojo Kabupaten Dompu. 

(skripsi). Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram. 

BPS LTDA. 2016. Lombok Tengah Dalam Angka2016. Badan Pusat Statistik Kota 

Mataram. Mataram 

BPS NTB. 2013. Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2013. Badan Pusat Statistik 

Kota Mataram. Mataram 

BPS NTB. Dines pertanian Tanaman Pangan NTB, 2002. Badan Pusat Statistik Kota 

Mataram. Mataram 

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, 2017. Laporan Tahunan Dinas 

Pertanian. Kabupaten Lombok Tengah. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan HoltikulturaNTB, 2013. 

Ntb.bps.go.id/data_uplods/brs/-2004-03-03.pdf 

Ilham, N 2001.Dampak Kebijakan Pupuk Terhadap Peran Koperasi Unit Desa 

Sebagai Distributor Pupuk. SOCA Vol.1 No.3:218-226(Juli 2001). 

Fakultas Pertanian Universitas Udayana 

Nazir, M. 2005.Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor. 

Peraturan Menteri Petanian Nomor: 130 Tahun 2015.Tentang Kebutuhan Dan 

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 

Tahun Anggaran 2015. 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA. 

Bandung. 

Soekartawi. 1994. Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi 

Cobb-Douglass. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 


