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ABSTRAK 
Tujuan dalam penelitian ini: (1) Untuk mengetahui keuntungan; (2)  Efisiensi pemasaran; 

(3) Kendala yang dihadapi penangkar benih padi bersertifikat di Pulau Lombok. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha penangkar 
benih padi bersertifikat di Pulau Lombok. Penentuan daerah sampel dengan purposive 
sampling yaitu Kaupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, penentuan responden dengan 
Sensus sebanyak 11 responden, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif, 

sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang 
digunakan analisis biaya, analisis keuntungan, analisis efisiensi pemasaran dan analisis 
masalah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) Keuntungan usaha penangkaran 
benih padi bersertifikat di Pulau Lombok adalah (Rp.91.127.661/LLG) atau (Rp. 21.103.248/ha). 
(2) Pemasaran benih padi bersertifikat di Pulau Lombok sudah efisien jika ditinjau dari segi 
saluran pemasaran, maka saluran pemasaran yang paling efisien adalah saluran pemasaran II. 
Hal ini dapat dilihat dari share petani yang cukup tinggi yakni 89,47% untuk benih berlabel biru 
dan 86,63%  untuk benih berlabel ungu serta dengan volume penjualan yang tinggi pula yakni 
10.411 kg untuk benih berlebel biru dan 11.333 untuk benih berlabel ungu. (3) 
Hambatan/kendala dalam usaha penangkaran benih padi bersertifikat di Pulau Lombok adalah 
masalah kurangnya modal, harga yang fliktuatif dan iklim yang kurang mendukung. 

Kata Kunci :Usaha Benih Padi, Pemasaran Benih Padi Bersertifikat, Efisiensi Pemasaran 

 
ABSTRAK 

The purpose of this study is; (1) To find out the benefits (2) Knowing marketing effisiensi 
(3) Constraints faced by certified rice seed breeders on the island of lombok. The research uses 
a descriptive method, the unit of analysis in this study is the business of certified rice seed 
breeders on the island of lombok. Determination of the sample area by “Purposive Sampling”, 
namely west lombok Distriot and Mataram City. Determination of respondents of with a census 
of 11 respondents, the type of data used is quantitative and qualitative data, data sources in this 
study are primery data and secondary data. Data analysis used cost analysis, profit analysis, 
marketing efficiency analysis and problem analysis. Based on the results of the study concluded 
that ; (1) The advantage of breeding of certified rice seeds on the island of lombok is (Rp. 
91.127.661 Per Cropped Area) or ( Rp. 21.103.248/ha) (2) The marketing of certified rise seeds 
on the island of lombok is efficient when viewed in terms of marketing channels II. This can be 
seen from the farmers share which is quite hight at 89,47% for blue labeled seeds and 86,63% 
for purple labeled seeds and hight sales volume of 10.411 kg for blue labeled seeds and 11.333 
for purple labeled seeds. (3) Barriers/counstraints in the business of certified rice seed breeding 
on the island of lombok is a problem of lack of capital, fluctuating price and a climate that is less 
supportive. 
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PENDAHULUAN 
 

Kebutuhan pangan Indonesia yang semakin meningkat dan swasembada pangan yang 
harus ditingkatkan khususnya produksi beras.Karena beras sangat memegang peranan penting 
sebagai bahan makanan pokok dan sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Jika hal tersebut gagal dilakukan maka akan dapat menggoyahkan ketahanan 
pangan nasional, sehingga pencapaian dan pelestarian swasembada pangan khususnya beras 
merupakan wujud usaha yang dicita-citakan sampai saat ini dan di masa yang akan datang 
(Hamdan, 2011). 

Pengembangan agribisnis perbenihan yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) terbilang 
mempunyai suatu kesempatan yang tinggi dengan peluang pasar yang masih terbuka lebar.Hal 
ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan benih bermutu dari tahun ke 
tahun. Sebagai contoh pada tahun 2013 kebutuhan benih padi sebanyak 12.640.020 ton, tahun 
2014 sebanyak 12.974.400 ton, sedangkan tahun 2015 kebutuhan benih padi bermutu 
sebanyak 13.424.670, dan terakhir pada tahun 2017 kebutuhan akan benih padi bermutu 
sebanyak 14.257.260 ton pertahun dengan luas areal tanam 475.242 hektar (BPSBTPH NTB, 
2017). 

Pulau Lombok yang merupakan salah satu pulau di NTB juga mengalami hal yang 
sama, tiap tahun kebutuhan benih meningkat. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPSB NTB, 
pada tahun 2013 kebutuhan benih padi di Pulau Lombok sebesar 6.098,19 ton, tahun 2014 
kebutuhan benih meningkat menjadi 6.447,93 ton, tahun 2015 kebutuhan benih meningkat 
menjadi 6.659,16, sedangkan untuk tahun 2017 kebutuhan benih padi di Pulau Lombok sebesar 
6.671,76 ton. Dengan luas areal tanaman untuk Pulau Lombok 222.392 hektar 
(BPSBTPH NTB, 2017). 

Pemasaran sangat dibutuhkan oleh petani agar memperoleh keuntungan yang diperoleh 
petani agar keuntungan yang diperoleh petani tidak mengalami kerugian saat memasarkan 
hasil produksi pertaniannya ke konsumen dan melihat penawaran dan permintaan yang 
dilakukan oleh petani dan konsumennya. Pemasaran adalah hasil yang tujuan utamanya adalah 
untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dari barang atau jasa yang ditawarkan. 
Dengan harapan barang atau jasa tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen 
(Nainggolan P, 2011). 

Secara keseluruhan untuk NTB penangkar benih padi mengalami peningkatan, akan 
tetapi untuk Pulau Lomok dari tahun ke tahun jumlah penangkar benih padi tidak terlalu 
mengalami perubahan bahkan terjadi penurunan jumlah penangkar. Berdasarkan data pada 
BPSBTPH untuk tahun 2013 jumlah penangkar  benih padi di Pulau Lombok sebanyak 85 
penangkar, pada tahun 2014 penangkar benih padi yang terdaftar sebanyak 82 penangkar, 
pada tahun 2015 jumlah penangkar benih padi yang terdaftar sebanyak 100 penangkar 
sedangkan pada tahun 2016 jumlah penangkar khusus benih padi yang terdaftar sebanyak 96 
penangkar (BPSBTPH NTB, 2017). 

Kebutuhan benih padi bermutu di masing-masing kabupaten yang ada di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat selama lima tahun terakhir (2013-2017) selalu berfluktuasi.Hal ini terjadi karena 
kebutuhan benih padi bermutu oleh petani produsen yang sangat tinggi. Penangkaran benih 
padi sebagai lapangan usaha baru yang berorientasi pasar harus didukung dengan kebijakan 
harga benih. Harga benih padi bersertifikat yang merupakan Harga Ecer Tertinggi (HET) pada 
tahun 2017 ditingkat petani penangkar yaitu benih dasar (label putih) sebesar Rp. 15.000,- per 
kg, benih pokok (label ungu) sebesar Rp. 10.000,- per kg, dan benih yang dibutuhkan oleh 
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petani produsen atau benih sebar (label biru) sebesar Rp. 9.500,- per kg (Komunikasi Pribadi 
dengan Bapak Malik, pada tanggal 20 November 2017). 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis keuntungan usaha penangkar benih  
padi bersertifikat di pulau Lombok (2) Menganalisis efisiensi pemasaran benih padi bersertifikat 
di pulau Lombok (3) Menganalisis hambatan / kendala dalam usaha penangkaran benih padi 
bersertifikat di pulau Lombok.  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Unit analisis 
penelitian ini adalah usaha penangkar benih padi bersertifikat di Pulau Lombok. Daerah 
penelitian ditentukan secara purposive sampling yaitu di Kabupaten Lombok Barat dan Kota 

Mataram, atas dasar pertimbangan bahwa kedua lokasi tersebut dekat dengan pusat 
pemerintahan dan perdagangan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari dua responden 
yaitu responden petani penangkar dan responden pedagang. 

 
Penentuan Responden dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sensus, yakni 

dengan meneliti seluruh petani penangkar benih padi bersertifikat di Kabupaten Lombok Barat 
dan Kota Mataram. Hasil survai pendahuluan menunjukan ada 11 petani penangkar benih padi 
bersertifikat di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar berikut ini: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Gambar 3.1. Penentuan Lokasi dan Responden 

 

Penentuan responden pedagang dengan cara “Snowball Sampling” yaitu dengan 
menelusuri lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran benih padi bersertifikat 
mulai dari tingkat produsen (penangkar) sampai ke tingkat konsumen akhir 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif  dan data 
kualitatif. 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua primer dan data sekunder.  
Jenis-jenis variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah biaya produksi, produksi, 

harga jual, harga beli, nilai produksi, keuntungan, saluran pemasaran, efisiensi pemasaran dan 
biaya pemasaran sebagai berikut : 
1. Biaya produksi yaitusemua pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk 

menghasilkan produk yang diukur dalam satuan rupiah terdiri dari: 

Kabupaten Lombok Barat 

N = 6 

Kota Mataram 

N = 5 

 

11 Petani Responden 

Pulau Lombok 
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a. Biaya variabel adalah biaya produksi yang jumlahnya dipengaruhi oleh besar kecilnya 
produksi, terdiri dari: 
a.1. Biaya pembelian benih/bibit diukur dalam satuan rupiah. 
a.2. Biaya pembelian pupuk diukur dalam satuan rupiah. 
a.3. Biaya pembelian obat-obatan diukur dalam satuan rupiah. 
a.4.Biaya tenaga kerja yaitu jumlah tenaga kerja, banyaknya hari kerja  atau jam kerja 

yang digunakan dikalikan dengan upah tenaga kerja dalam satu hari kerja. 
b. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak di pengaruhi oleh besar kecilnya produksi. 

Biaya tetap antara lain: 
b.1. Penyusutan peralatan, dihitung dalam satu tahun diukur dalam satuan rupiah. 
b.2.Iuran pengairan diukur berdasarkan besarnya persentase dan produksi yang 

dihasilkan selama satu musim tanam. 
b.3. Pajak tanah diukur berdasarkan besarnya pajak yang dikeluarkan dalam satu tahun 
b.4. Biaya pemeriksaan lapangan diukur berdasarkan luas lahan dalam satuan rupiah. 
b.5.  Biaya pengujian laboratorium diukur berdasarkan satuan kilogram. 

2. Produksi adalah produksi yang dihasilkan dari kegiatan usaha penangkaran benih padi yang 
diukur dalam satuan kilogram (Kg). 

3. Harga beli adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli dinyatakan dalam satuan rupiah. 
4. Harga jual adalah harga yang diterima oleh petani penangkar atau pedagang perantara 

yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 
5. Nilai produksi adalah total nilai produksi fisik benih padi setelah dikalikan dengan harga 

yang diterima yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 
6. Keuntungan adalah pendapatan bersih dari usahatani yang diterima dalam satu musim 

tanam dihitung dengan mengurangi nilai produksi dengan seluruh biaya produksi yang 
dinyatakan dalam satuan rupiah. 

7. Saluran pemasaran adalah saluran yang digunakan produsen dalam menyalurkan benih 
padi dari produsen ke konsumen akhir . 

8. Efisiensi pemasaran adalah suatu kemampuan dari produsen dalam menyalurkan hasil 
produksi benih padi kepada konsumen akhir dengan harga yang wajar tanpa mengorbankan 
kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam lembaga pemasaran. 

9. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan dalam peroses pemasaran benih padi dari 
petani penangkar sampai ke konsumen akhir dinyatakan dalam satuan rupiah. 
 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan 

wawancara dari sejumlah unit atau individu dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
Untuk mengetahui keuntungan dari usaha penangkar benih padi bersertifikat, maka dapat 

menggunakan rumus Soekartawi (1989). 
 
 

 
Keterangan :             

 TR = Total Penerimaan 
 TC = Total Biaya 

Untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran benih padi bersertifikat maka dapat 
digunakan indikator :Margin pemasaran, Distribusi keuntungan dan share harga. 

(1). Analisis  Marjin Pemasran 
 
 
 
 

M = Pr-Pf 
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Keterangan  :  
M = Marjin Pemasaran 

 Pr = Harga Jual ditingkat Konsumen 
 Pf = Harga ditingkat produsen / petani 
 

Kriteria keputusan : 
a. Jika margin pemasarannya leih kecil, maka pemasaran dari benih padi tersebut lebih 

efisien 
b. Jika margin pemasarannya lebih besar, maka pemasaran dari benih padi tersebut 

makin tidak efisien  
 Besarnya distribusi keuntungan (DK) tiap saluran pemasaran digunakan rumus 
sebagai berikut : 
 

 DK =

 

 
          

 

 
         

 

Keterangan : 
DK = Distribusi Keuntungan 
II    = Keuntungan Pemasaran 
c    = Biaya Pemasaran 
Pemasaran dikatakan adil jika DK mendekati 1.  

Besarnya share harga yang diterima oleh petani (%) dan harga eceran dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut 

 
  

 
 
Keterangan : X = Bagian harga yang diterima petani produsen 

 Pf = Harga ditingkat konsumen 
  Pr = Harga ditingkat petani produsen 

Kriteria keputusan : 
a. Jika share harga yang diterima produsen benih   60%, maka usaha penangkaran 

enih padi bersertifikat tersebut dikatakan efisien 
b. Jika share harga yang diterima produsen benih < 60%, maka usaha penangkaran 

benih padi bersertifikat tersebut dikatakan tidak efisien. 
Untuk menganalisis hambatan/kendala yang dihadapi petani pada usaha benih padi 

bersertifikat dianalisis dengan analisis deskriptif dengan cara mengidentifikasi setiap hambatan 
baik hambatan yang bersifat ekonomi, social dan aspek lainnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Berdasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kisaran umur penangkar responden 
seluruhnya berada pada kisaran umur 15 – 64 tahun sebanyak 11 orang (100%). Ini berarti 
bahwa rata-rata petani responden termasuk dalam kategori produktif, artinya baik secara fisik 
dan mental penangkar mempunyai kemampuan untuk bekerja dan berusaha. Hal ini didukung 
oleh pendapat Simanjuntak (2001) yang menyatakan bahwa golongan umur produktif berkisar 
antara 15 – 64 tahun dan dianggap mampu bekerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 

Umur pedagang benih padi bersertifikat pada daerah penelitian seluruhnya berada pada 
kisaran umur 15 – 64  tahun yaitu termasuk dalam umur produktif  dan berkaitan dengan hal 
tersebut pedagang benih bersertifikat dianggap mampu menyerap inovasi dan mampu dalam 
menjalankan usahanya semaksimal mungkin dalam menyalurkan barang dan jasa serta 
diharapkan peran lemaga pemsaran mampu memberikan input bagi penangkar yang ada pada 
daerah penelitian. 
  
Tabel 1. Kisaran Umur Produsen dan Lembaga Pemasaran Benih Padi Bersertifikat di Pulau 

Lombok, 2018 

No Kisarn Umur 
(Th) 

Produsen Penangkar Lembaga Pemasaran 

Orang Persentase (%) Orang Persentase (%) 

1. < 15 0 0 0 0 

2. 15 - 64 11 100 100 100 

3. > 64 0 0 0 0 

Jumlah 11 100 6 100 

Sumber: Data Primer diolah Tahun (2018)  

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dalam 
penelitian ini yaitu produsen penangkar dengan persentase (46%) dan pedagang dengan 
persentase (67%) telah menemph jenjang pendidikan hingga SMA. Artinya sebagian besar 
responden dalam penelitian init telah menempuh jenjang pendidikan formal. 

Tabel 2. Tingkat pendidikan Produsen dan Pedagang Benih Padi Bersertifikat diPulau Lombok, 
2018 

No. Tingkat pendidikan Produsen Pedagang 

Orang Persentase 
(%) 

Orang Persentase 
(%) 

1. Tidak Tamat SD 2 18 0 0 
2. SD 2 18 0 0 

3. SMA 5 46 4 67 

4. Peguruan Tinggi 2 18 2 33 

Jumlah 11 100 6 100 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan keluarga penangkar 
responden yang tertinggi berkisar antara 3 – 4 orang yaitu sebanyak 10 orang atau sekitar 
91%.Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah tanggungan penangkar responden termasuk 
dalam keluarga menengah.Sedangkan kisaran tanggungan keluarga pedagang 3 – 4 orang 
sebanyak 67%, sehingga dapat dikatakan dari jumlah tanggungan keluarga pedagang termasuk 
dalam golongan keluarga menengah. 

Tabel 3. Kisaran Tanggungan Produsen/Penangkar dan Pedagang Benih Padi Bersertifikat di 
Pulau Lombok, 2018 

No. Kisaran Tanggungan Penangkar Pedagang 

Orang Persentase 
(%) 

Orang Persentase 
(%) 

1. 1 - 2 1 9 2 33 
2. 3 - 4 10 91 4 67 

Jumlah 11 100 6 100 

Sumber : Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan data pada Tabel 3. dapat dilihat kisaran pengalaman berusaha produsen 
(penangkar) tertinggi pada kisaran10 – 15 tahun sebanyak 7 orang atau 64% dari keseluruhhan 
responden.Kisaran pengalaman berusaha untuk pedagang yang tertinggi pada 10 – 15 tahun 
sebanyak 3 orangg atau 50%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengalaman 
antara perodusen dan pedagang sama, dan diharapkan mampu mengambil keputusan yang 
tepat dalam kesepakatan harga benih padi bersertifikat tersebut agar kegiatan usaha yang 
dijalankan masing-masing pihak tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Tabel 4. Kisaran pengalaman produsen dan pedagang Benih Padi Bersertifikat di Pulau 
Lombok, 2018 

 
No. 

 
Kisaran Pengalaman 

Usaha  (Thn) 

Penangkar Pedagang 

Orang Persentase 
(%) 

Orang Persentase 
(%) 

1. 10 – 15 7 64 3 50 
2. 16 – 20 2 18 2 33 
3. 21 – 30 2 18 1 17 

Jumlah 11 100 6 100 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

Untuk melakukan usaha penangkaran benih padi bersertifikat diperlukan sarana 
produksi guna meningkatkan hasil produksi.Dari Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa rata-rata 
biaya sarana produksi yang dikeluarkan produsen penangkar benih padi bersertifikat adalah 
sebesar Rp. 8.099.948/LLG atau Rp. 1.872.097/ha. Dari seluruh biaya sarana produksi terlihat 
bahwa biaya yang paling besar adalah biaya pembelian Pupuk yaitu sebesar Rp. 
4.577.272/LLG atau Rp. 1.060.000/ha. Kemudian diikuti dengan biaya pembelian Obat-obatan 
yaitu sebesar Rp. 2.238.182/LLG atau Rp. 1.872.097/ha dan pembelian Benih yaitu sebesar 
Rp. 1.284.494/LLG atau Rp. 297.462/ha. 
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Tabel 5. Biaya-biaya Pada Usaha Penangkaran Benih Padi Bersertifikat di Pulau Lombok,  
2018 

 
No. 

 
Jenis Biaya 

 
Satuan 

Per LLG (4,32) Per Ha 

Fisik Nilai (Rp) Fisik Nilai (Rp) 

1. a. Benih 
a) Benih Sebar 
b) Benih Pokok 

 

 
Kg 
Kg 

 
112 

67 

 
1.062.272 
   222.222 

 

 
26 
15 

 
246.000 

51.462 
 

Total Biaya Benih   1.284.494  297.462 

2. 
 
 
 

b. Pupuk 
a) Urea 
b) Sp-36 
c) Npk-poska 

 

 
Kg 
Kg 
Kg 

 
864 
432 
864 

 

 
1.554.545 

863.636 
2.159.091 

 
200 
100 
200 

 
360.000 
200.000 
500.000 

Total Biaya Pupuk   4.577.272  1.060.000 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Obat-obatan 
a) Virtako 
b) Gramoxone 
c) Greentonik 
d) Lindomin 
e) Roundup 
f) Basmilang 
g) Furadan 
h) Ally plus 

 
Ltr 
Ltr 
Ltr 
Ltr 
Ltr 
Ltr 
Ltr 
Ltr 

 
3 
4 
1 
0 
4 
1 

22 
22 

 
672.727 
299.091 

22.727 
27.273 

335.455 
90.000 

600.000 
218.18 

 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
5 
5 

 
155.789 

69.263 
5.263 
6.316 

77.689 
20.842 

128.947 
50.526 

Total Biaya Obat-obatan   2.238.182  514.635 

Total Biaya   8.099.948  1.872.097 
Sumber : Data Primer diolah (2018) 
 

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh 
produsen penangkar benih padi bersertifikat adalah sebesar Rp.55.554.545/LLG atau Rp. 
12.865.263/ha. Dari seluruh biaya tenaga kerja terlihat bahwa biaya tenaga kerja yang paling 
besar adalah biaya Panen yaitu sebesar Rp. 22.436.364/LLG atau Rp. 5.195.789/ha, 
Pengolahan tanah yaitu sebesar Rp. 15.309.091/LLG atau Rp. 3.545.263/ha, Penanaman yaitu 
sebesar Rp. 8.886.364/LLG atau Rp. 2.057.895/ha, Penyiapan Lahan yaitu sebesar Rp. 
2.980.000/LLG atau Rp. 690.106/ha, Pembibitan yaitu sebesar Rp. 2.041.818/LLG atau Rp. 
472.840/ha,  Penyiangan yaitu sebesar Rp. 1.362.727/LLG atau Rp. 315.579/ha, Pemupukan 
yaitu sebesar Rp. 1.312.727/LLG atau Rp. 304.000/ha dan Penyemprotan yaitu sebesar Rp. 
1.225.455/LLG atau Rp. 556.789/ha. 
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Tabel 6. Rata-rata Biaya Tenaga Kerja Responden Penangkar Benih Padi Bersertifikat di Pulau 
Lombok, 2018 

 
Jenis Biaya Tenaga Kerja 

Upah (Rp) 

PerLLG PerHa 

1. Persiapan Lahan 
2. Pembibitan 
3. Pengolahan Tanah 
4. Penanaman 
5. Pemupukan 
6. Penyiangan 
7. Penyemprotan 
8. Panen 

2.980.000 
2.041.818 

15.309.091 
8.886.364 
1.312.727 
1.362.727 
1.225.455 

22.436.364 

690.106 
472.840 

3.345.263 
2.057.895 

304.000 
315.579 
556.789 

5.195.789 

Total Biaya Tenaga Kerja 55.554.545 12.865.263 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
 

Biaya tetap dalam penelitian ini terdiri dari biaya pajak tanah, sewa lahan, penyusutan, 
pengujian laboratorium, pemeriksaan lapangan, biaya lebel dan biaya iuran irigasi.Dari Tabel 7 
dapat diketahui bahwa rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan oleh produsen penangkar benih 
padi bersertifikat adalah sebesar Rp. 22,219,748/LLG atau Rp. 5.145.626/ha. Dari seluruh biaya 
tetap diatas terlihat bahwa biaya tetap yang paling besar adalah biaya untuk sewa lahan yaitu 
sebesar Rp. 12.272.727/LLG atau Rp. 2.842.105/ha, kemudian biaya penyusutan yaitu sebesar 
Rp. 8.404.121/LLG atau Rp. 1.946.218/ha, biaya iuran irigasi yaitu sebesar Rp. 577.727/LLG 
atau Rp. 133.789/ha, biaya label yaitu sebesar Rp. 505.568/LLG atau Rp. 117.079/ha, biaya 
pajak tanah yaitu sebesar Rp. 294.545/LLG atau Rp. 68.211/ha, biaya pengujian laboratorium 
yaitu sebesar Rp. 143.468/LLG atau Rp. 33.224/ha dan biaya pemeriksaan lapangan yaitu 
sebesar Rp. 21.591/LLG atau Rp. 5.000/ha. 
  
Tabel 7. Biaya Produksi Tetap Pada Usaha Benih Padi ersertifikat di Pulau Lombok, 2018 

No. Jenis Biaya Tetap PerLLG Per Ha 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Biaya Pajak Tanah 
Sewa Lahan 
Penyusutan 
Biaya Pengujian Laboratorium 
Biaya Pemeriksaan Lapangan 
Biaya Label 
Iuran Irigasi 

294.545 
12.272.727 
8.404.121 

143.468 
21.591 

505.568 
577.727 

68.211 
2.842.105 
1.946.218 

33.224 
5.000 

117.079 
133.789 

Total Biaya Tetap 22.219.748 5.145.626 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
  

Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah produksi benih bersertifikat terbesar 
adalah benih padi bersertifikat dengan lebel biru (Benih Sebar), ini dikarenakan benih sebar 
merupakan benih yang paling banyak dicari oleh petani untuk diproduksi menjadi gabah giling 
sebagai beras konsumsi. Sedangkan lebel ungu (Benih Pokok) lebih banyak dimanfaatkan oleh 
para penangkar sebagai benih yang akan diturunkan menjadi benih sebar. Tetapi banyak juga 
dari petani yang menggunakan benih pokok sebagai benih untuk diproduksi sebagai gabah 
giling konsumsi dengan alasan hasil produksinya lebih tinggi dari pada menggunakan benih 
berlebel biru (benih sebar). 
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Tabel 8. .Rata-rata Produksi, Harga jual dan Nilai jual Benih Padi Bersertifikat (LLG) di Pulau 
Lombok, 2018 

No. Jenis Benih Produksi 
(Kg) 

Harga Jual 
(Rp/Kg) 

Nilai Produksi 
(Rp) 

1. Label Ungu(Benih Pokok) 11,000 9,500 104,500,000 

2. Label Biru (Benih Sebar) 17,473 8,500 148,520,500 

Jumlah 28,473 - 253,020,500 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
 

Data Tabel 9 menunjukan bahwa benih sebar (Label biru) semuanya laku terjual yakni 
17.473 kg dengan rata-rata harga jualnya Rp 8.500/kg dengan nilai penjualan sebesar Rp 
148,520,500.Rata-rata volume jual untuk benih pokok (label ungu) sebesar 11.000 dengan 
harga jual Rp 9.500/kg dengan nilai penjualan Rp 104.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa 
petani (produsen) lebih banyak menghasilkan benih sebar dari pada benih pokok, dan 
disebabkan karna para petani konsumen lebih banyak menggunakan benih sebar dari pada 
benih pokok.   
Tabel 9. Rata-rata Volume Penjualan, Harga Jual dan Nilai Penjualan (LLG) Benih Padi  

Bersertifikat di Pulau Lombok, 2018 
 

No. Jenis Benih Produksi 
(Kg) 

Harga Jual 
(Rp/Kg) 

Nilai Jual 
(Rp) 

1. Label Ungu(Benih Pokok) 11.000 9.500 104.500.000 

2. Label Biru(Benih Sebar) 17.473 8.500 148.520.500 

Rata-rata - - 177.025.136 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
  

Dari Tabel 10 diketahui bahwa rata-rata keuntungan yang diperoleh produsen 
penangkar benih padi bersertifikat adalah sebesar 91.127.661/LLG atau 21.127.661/ha. Tinggi 
rendahnya keuntungan produsen benih padi bersertifikat dipengaruhi oleh jumlah produksi, 
harga jual perkilogram dan total biaya produksi yang dikeluarkan pengusaha penangkar benih 
padi bersertifikat dalam satu kali proses produksinya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
hasil produksi benih padi bersertifikat rata-rata 28.473Kg/LLG atau 6.594 Kg/ha.  
 
Tabel 10. Rata-rata Produksi, Nilai Produksi dan Keuntungan yang Diperoleh Produsen Benih 

Padi Bersertifikat di Pulau Lombok, 2018 
 

No. Uraian Nilai (Rp) 

per LLG Per ha 

1. 
2. 
3. 
4. 

Produksi (Kg) 
Nilai Produksi (Rp) 
Biaya Produksi (Rp) 
Keuntungan (Rp) 

28.473 
177.025.136 

85.897.476 
91.127.661 

6.594 
40.995.295 
19.892.047 
21.103.248 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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 Dari hasil penelitian terhadap 11 penangkar produsen, dapat digambarkan bahwa 
pemasaran benih padi bersertifikat hingga sampai ke konsumen akhir di Pulau Lombok melalui 
2 saluran pemasaran. Saluran pemasaran benih padi bersertifikat dapat dilihat pada Gambar 3 
berikut: 
 
 
                                  

               SP I                       SP II 

 

 
 

 
 
 
 
   
 

Gambar 3.1. Saluran Pemasaran Benih Padi Bersertifikat di Pulau Lombok, Tahun 2018 
 
Keterangan : SP I : Saluran Pemasaran I 
  SP II : Saluran Pemasaran II 
 Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa di Pulau Lombok terdapat 2 saluran 
pemasaran benih padi bersertifikat yaitu: 

1. Penangkar        Konsumen Akhir 
2. Penangkar        Pedagang Pengumpul          Pedagang Pengecer        Pedagang 

Pengecer        Konsumen Akhir 
Saluran pemasaran yang paling banyak digunakan oleh penangkar responden adalah 

pemasaran I. Responden yang memproduksi benih padi yang berlebel biru sebanyak 11 orang 
atau (100%). Hal ini disebabkan karena kebanyakan konsumen akhir datang langsung ke 
tempat penangkar memproduksi benih padinya atau pun ketempat penangkar akan menjual 
hasil produksinya. 

Saluran pemasaran II digunakan oleh petani responden yang memproduksi benih 
berlebel ungu sebanyak 3 orang (27,27%) dan 11 orang (100%) petani responden yang 
memproduksi benih berlebel biru. Saluran pemasaran II dipilih oleh para produsen benih 
(Penangkar) dengan tujuan untuk meratakan dan memperluas jaringan pemasaran sehingga 
benih padi produksi mereka dapat dikenal oleh petani serta membantu dalam proses 
pemasaran supaya benih lebih cepat terjual sehingga dapat mengembalikan modal usaha 
secepatnya untuk memperlancar usaha penangkaran responden. 

Panjang pendeknya rantai pemasaran tersebut di sebabkan adanya kebutuhan dari para 
penangkar untuk memperluas jaringan pemasarannya sehingga mempermudah penangkar 
untuk memasarkan hasil produksi benih padi mereka.Untuk mengetahui rata-rata volume 
penjualan benih padi bersertifikat padi di Pulau Lombok pada masing-masing saluran 
pemasaran dapat dilihat pada Tabel 3.11. 
 
 

 

Penangkar 

Pedagang Pengumpul 

Pedagang Pengecer 

Konsumen Akhir 
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Berdasarkan Tabel 11 bahwa rata-rata volume penjualan benih padi bersertifikat oleh 
penangkar responden yang paling tinggi berada pada saluran pemasaran II, ini disebabkan 
karena penangkar responden yang menjual hasil produksinya ke pedagang pengumpul lebih 
sedikit namun dengan volume yang relatif besar. 
a. Pemasaran oleh Produsen Benih 

Produsen benih memasarkan sendiri hasil produksinya kepada konsumen akhir dengan 
cara konsumen/petani yang mendatangi langsung para penangkar untuk membeli benih 
padi bersertifikat. Konsumen/petani membeli sesuai dengan kebutuhannya dengan 
pembayaran tunai. 

b. Pemasaran oleh Pedagang Pengumpul 
Pedagang pengecer membeli benih padi bersertifikat dengan cara sebagian ada yang 
datang langsung ke penangkar dan ada juga penangkar yang mengantarkan benih padi 
tersebut kepada pedagang pengumpul sesuai dengan kesepakatan bersama. Pedagang 
pengumpul membeli dengan sistem borongan dengan persatuan berat dengan pembayaran 
sesuai dengan kesepakatan bersama (tunai, hutang, ataupun bayar dimuka dan sisanya 
setelah benih padi habis terjual). 
 

Tabel 11. Rata-rata Penjualan Benih Padi Bersertifikat Oleh Penangkar Responden di Pulau  
Lombok, 2018 

No. Saluran Pemasaran Rata-rata Volume Jual (Kg) 

Label Ungu  Label Biru 

1. SP I : (Penangkar – Konsumen Akhir - 7,880 

2. SP II : (Penangkar – Pedagang  
             Pengumpul – Pedagang    
             Pengecer – Konsumen Akhir) 

 
11,333 

 
10,441 

Jumlah 11,333 18,321 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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Tabel 12. Margin, Biaya dan Keuntungan Pemasaran Benih Padi Bersertifikat (Label Biru) di 
PulauLombok, 2018 

No. Pelaku Pasar SP I 
(Rp/Kg) 

SP II 
(Rp/Kg) 

1. Penangkar   

Harga Jual 8.500 8.500 
2. Pedagang Pengumpul   

a. Harga Beli  8.500 
b. Biaya Pemasaran  125 
c. Keuntungan Pemasaran  175 
d. Harga Jual  8.800         
e. Margin Pemasaran 
f. π/c (Keuntungan/biaya) 
 

 300 
1,4 

3. Pedagang Pengecer   

a. Harga Beli  8.800 
b. Biaya Pemasaran  125 
c. Keuntungan Pemasaran  575 
d. Harga Jual  9.500 
e. Margin Pemasaran 
f. π/c (Keuntungan/biaya) 

 700 
4,6 

4. Konsumen Akhir   

Harga Beli 8.500 9.500 

Total Margin 
Total Biaya 
Total Keuntungan 
Distribusi Keuntungan 

- 
- 
- 
- 

1.000 
250 
750 
0,30 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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Tabel 13. Margin, Biaya dan Keuntungan Pemasaran Benih Padi Bersertifikat (Label Ungu) di 
Pulau Lombok, 2018. 

No. Pelaku Pasar SP I 
(Rp/Kg) 

SP II 
(Rp/Kg) 

1. Penangkar   
Harga Jual - 9.500 

2. Pedagang Pengumpul   
a. Harga Beli  9.500 

b. Biaya Pemasaran  125 
c. Keuntungan Pemasaran  175 
d. Harga Jual  9.800 
e. Margin Pemasaran 
f. π/b (Keuntungan/biaya) 

 300 
1,4 

3. Pedagang Pengecer   
g. Harga Beli  9.800 
h. Biaya Pemasaran  125 
i. Keuntungan Pemasaran  1.075 
j. Harga Jual  11.000 
k. Margin Pemasaran 
l. π/b (Keuntungan/biaya) 

 1.200 
8,6 

4. Konsumen Akhir   
Harga Beli - 11.000 

Total Margin 
Total Biaya 
Total Keuntungan 
Distribusi Keuntungan 

- 
- 
- 
- 

1.500 
250 

1.250 
0,16 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
 
a. Saluran Pemasaran I 

Saluran pemasaran I tidak melibatkan pedagang perantara, produsen benih memasarkan 
langsung benih padi mereka pada konsumen, hal ini menyebabkan tidak ada margin pada 
saluran pemasaran I. 

b. Saluran Pemasaran II 
Saluran pemasaran II melibatkan dua pedagang perantara yakni pedagang pengumpul dan 
pedagang pengecer. Pedagang pengumpul mengeluarkan total biaya pemasaran sebesar 
Rp 125/kg dengan keuntungan sebesar Rp 175/kg dan margin pemasaran sebesar Rp 
300/kg. Untuk benih berlebel biru. Sedangkan keuntungan pedagang pengecer sebesar Rp 
575/kg dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 125/kg dan margin sebesar Rp 
700/kg. Sehingga tota margin pada saluran pemasaran sebesar Rp 1.000/kg. Pedagang 
pengumpul mengeluarkan total biaya pemasaran sebesar Rp 125/kg dengan keuntungan 
sebesar Rp 175/kg dan margin pemasaran sebesar sebesar Rp 300/kg untuk benih berlebel 
ungu. Sedangkan keuntungan pedagang pengecer sebesar Rp 1.075/kg dengan total biaya 
yangdikeluarkan sebesar Rp 125/kg  dan margin sebesar Rp 1.200. Sehingga total margin 
pada saluran ini sebesar Rp 1.500/kg. 
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 Berdasarkan data pada tabel 14 dapat dilihat indikator bagian harga yang diterima petani 
atau share petani ke dua saluran pemasaran tersebut sudah efisien tapi saluran I lebih efisien 
karena share yang diterima petani paling besar yakni 100%. Hal ini terjadi karena petani 
(penangkar) langsung bertindak sebagai pedagang sehingga harga di tingkat petani sama 
dengan harga ditingkat konsumen dan hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan 
harga yang diterima oleh petani/produsen dengan harga yang dibayar oleh konsumen. 
 Jika dilihat dari Distribusi Keuntungan, saluran pemasaran yang melibatkan lebih dari 
satu lembaga pemasaran yaitu saluran pemasaran II dengan nilai distribusi keuntungan 
sebesar 0,30. Nilai ini tidak mendekati 1 sehingga pemasaran benih padi bersertifikat dapat 
dikatakan tidak efisien. 
 Saluran pemasaran II mempunyai volume penjualan tertinggi sebesar 10,411 kg. 
Semakin besar volume penjualan akan semakin mempercepat perolehan keuntungan yang 
besar pula, efisiensi waktu dan dapat mengurangi biaya sehingga dari indicator volume 
penjualan saluran II lebih efisien dari saluran pemasaran I. 

 
 

Tabel 14. Share Petani, Distribusi Keuntungan dan Besarnya Rata-rata Volume Penjualan Pada 
Masing-masing Saluran Pemasaran Benih Padi Bersertifikat Berlebel Biru di Pulau 
Lombok, 2018. 

No. Indikator Saluran Pemasaran Saluran Pemasaran 

I II 

1. Share Petani 100% 89,47% 
2. Distribusi Keuntungan - 0,30 
3. Volume Penjualan 7,880 10,411 

Kriteria efisiensi Efisien Efisien 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
 

Berdasarkan Tabel 15 dapat dilihat untuk benih berlebel ungu indikator bagian harga 
yang diterima petani atau share petani pada saluran pemasaran tersebut sudah efisien. Jika 
dilihat dari distribusi keuntungan saluran pemasaran II meliabatkan lebih dari satu lembaga 
pemasaran. Distribusi keuntungan pada saluran pemasaran tersebut sebesar 0,16 nilai ini 
kurang mendekati 1 sehingga pemasaran benih padi bersertifikat dapat dikatakan tidak efisien. 
Saluran pemasaran tersebut mempunyai volume penjualan  sebesar 11,333 kg. Semakin besar 
volume penjualan akan semakin mempercepat perolehan keuntungan yang besar pula, efisiensi 
waktu dan dan dapat mengurangi biaya. Sehingga dari indikator volume penjualan saluran 
pemasaran II benih berlebel ungu lebih efisien dibandingkan dari saluran pemasaran I dan 
saluran pemasaran II pada benih berlebel biru. 
 
Tabel 15. Share Petani, Distribusi Keuntungan dan Besarnya Rata-rata Volume Penjualan  

Pada Masing-masing Saluran Pemasaran Benih Padi Bersertifikat Berlebel Ungu 
diPulau Lombok,  2018. 

No. Indikator Saluran Pemasaran Saluran Pemasaran 

I II 

1. Share Petani - 86,36% 
2. Distribusi Keuntungan - 0,16 

3. Volume Penjualan - 11,333 

Kriteria efisiensi - Efisien 

Sumber : Data Primer diolah (2018) 
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  Berdasarkan Tabel 16 bahwa hambatan-hambatan yang dialami para penangkar benih 
padi bersertifikat dan lemaga pemasaran adalah sebagai berikut: 
1. Modal Terbatas 

Modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses produksi suatu 
usaha. Tabel 17 menunjukan bahwa 9 orang (81,8%) penangkar dan 2 orang (33,33%) dari 
lembaga pemasaran menyatakan bahwa mereka mengalami kekurangan modal yang 
dibutuhkan dalam menjalankan usahanya.  

2. Harga yang fluktuatif 
 Harga jual sangat menentukan besar kecilnya keuntungan. Rendahnya harga jual akan 
menurunkan keuntungan yang di dapat,begitupun sebaliknya. Tabel 17 menunjukan bahwa 
semua responden penangkar benih padi bersertifikat 11 orang (100%) dan 4 orang 
(66,66%) mengalami hambatan dalam harga jual yang selalu berfluktuatif.  

3. Cuaca yang kurang mendukung 
 Cuaca menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam usaha penangkaran benih 

padi bersertifikat, apabila usaha penangkaran benih padi bersetifikat dilakukan pada saat 
musim hujan akan menghambat proses pertumbuhan padi dikarenakan jika sawah 
tergenang air cukup besar maka banyak bermunculan berbagai macam hama seperti keong 
mas dan bermacam jenis serangga lainnya. Begitu juga sebaliknya jika dilakukan pada saat 
musim kemarau maka benih padi akan mengalami kekurangan air sehingga dapat 
menyebabkan tanaman tidak tumbuh dan mati.  

 
Tabel 16. Hambatan-Hambatan dalam Usaha Penangkaran Benih Padi Bersertifikat di Pulau 

Lombok,  2018. 

No. Kendala/Hambatan Penangkar 
Benih 

(Orang) 

Persentase 
(%) 

Lembaga 
Pemasaran 

(Orang) 

Persentase 
(%) 

1. 
2. 
3. 

Modal Terbatas 
Harga jual yang fluktuatif 
Cuaca kurang mendukung 

9 
11 
11 

81,8 
100 
100 

2 
4 
- 

33,33 
66,66 

- 
Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 

1. Keuntungan usaha penangkaran benih padi bersertifikat di Pulau Lombok adalah (Rp. 
91.127.661/LLG) atau (Rp. 21.103.248/ha). 

2. Pemasaran benih padi bersertifikat di Pulau Lombok sudah efisien jika ditinjau dari segi 
saluran pemasaran, maka saluran pemasaran yang paling efisien adalah saluran 
pemasaran II. Hal ini dapat dilihat dari share petani yang cukup tinggi yakni 89,47% 
untuk benih berlabel biru dan 86,63%  untuk benih berlebel ungu serta dengan volume 
penjualan yang tinggi pula yakni 10.411 kg untuk benih berlabel biru dan 11.333 untuk 
benih berlabel ungu. 

3. Hambatan/kendala dalam usaha penangkaran benih padi bersertifikat di Pulau Lombok 
adalah masalah kurangnya modal, harga yang fluktuatif dan iklim yang kurang 
mendukung. 
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  Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diajukan saran sebagai 
berikut: 

1. Disarankan untuk membimbing petani agar dapat mengakses sumber permodalan 

dengan bunga yang rendah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

2. Disarankan untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim, diharapkan dapat ditemukan 

benih-benih baru yang tahan terhadap perubahan iklim, melalui penelitian. 
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