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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara agraris, negara yang sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu sektor pertanian 

merupakan sektor yang sangat penting sehingga prioritas pembangunan 

diletakkan pada sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan 

kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan 

pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja. Upaya peningkatan 

sektor pertanian tidak dapat terlepas dari faktor-faktor pendukung dalam 

pengembangan usaha usaha yang dilakukan, dimana salah satunya adalah 

pupuk. 

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan 

produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu pemerintah terus 

mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan 

meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui 

subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai 

dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), 

besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2011.  

Distribusi pupuk dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.17/M-DAG/PER/6/2011 tentang 

pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam 
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Permendagri ini pemerintah, produsen, distributor dan pengecer merupakan 

pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan 

juga berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk 

bersubsidi. 

Secara garis besar pendistribusian dapat diartikan sebagai aktifitas 

pemasaran yang berusaha memperlancar atau memperoleh proses 

penyampaian barang dan jasa dari produsen hingga sampai ke tangan 

konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, 

jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Kegiatan pendistribusian produk 

merupakan aktifitas dari kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk 

menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang 

dapat merealisasikan kegunaan/utilitas bentuk (possesion utility). 

Keseluruhan utilitas di atas tidak dapat dipisahkan, sebab konsumen 

tidak akan dapat memperoleh barang tanpa adanya realisasi yang baik dan 

tepat dari fungsi-fungsi pemasaran yang ada. Dalam hal ini perusahaan harus 

bisa berfikir bagaimana caranya barang yang akan mereka jual bisa 

didistribusikan secara baik dan benar dari segi waktu, tempat, jenis, jumlah, 

dan harga. Faktor biaya tentu menjadi hal yang sangat penting dalam 

permasalahan ini, terutama biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah distribusinya serta biaya-

biaya lain yang turut mempengaruhi distribusi, misalnya seperti biaya 

gudang, biaya pemuatan, dan biaya-biaya lain. 
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CV Populer Farma adalah perusahaan yang bertugas untuk 

mendistribusikan pupuk menggunakan 1 jenis perantara yaitu penjual eceran 

ke seluruh daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Pupuk yang merupakan hasil 

produksi dari perusahaan PT Pupuk Kaltim yang berkedudukan di Bontang 

Kalimantan Timur.Kemudian penjual eceran sebagai pengecer menjual 

produk tersebut kepada konsumen. Adapun kendala yang sering dihadapi 

perusahaan adalah jarak tempuh.Pengangkutan pupuk yang dilakukan setiap 

hari dikirimkan dari Kalimantan Timur dan diangkut dari sebuah dermaga 

dengan jarak tempuh 130 km, memakan waktu sekitar 2,5 jam perjalanan dari 

ibukota Taliwang dengan muatan yang kosong dan 3,5 jam perjalanan dengan 

muatan yang terisi penuh. Jadi total waktu dalam satu kali perjalanan 

memakan waktu 6 jam. Barang produksi diangkut menggunakan satu jenis 

alat transportasi yaitu truck berkapasitas maksimal 10 ton sebanyak 2 armada. 

Hal ini menyebabkan setiap truck melakukan kegiatan distribusi dari 

pengangkutan, pengiriman, hingga pemuatan maksimal dua kali setiap 

harinya. 

Menjalankan saluran distribusi tentu tidak lepas dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan selama kegiatan berlangsung mulai dari 

pengangkutan barang dari dermaga, penyimpanan, pengiriman ke beberapa 

tempat penjual eceran yang berbeda-beda. Masalah distribusi menjadi 

pertimbangan yang penting agar perusahaan dapat terus bertahan menghadapi 

persaingan, sehingga perusahaan terus dapat beroperasi dan berkembang. 

Pada perusahaan ini penjualan sangat dipengaruhi oleh sistem distribusinya. 
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Secara umum mata rantai saluran distribusi yang semakin luas akan 

menimbulkan biaya yang lebih besar, tetapi semakin luasnya saluran 

distribusi maka produk perusahaan akan semakin dikenal oleh mayarakat luas 

dan mendorong naiknya angka penjualan yang akhirnya berdampak pada 

peningkatan volume penjualan. Tanpa adanya distribusi yang baik maka 

produk yang akan dijual perusahaan tidak akan sampai ke tangan konsumen. 

Untuk melihat bagaimana sebenarnya pengaruh antara biaya saluran 

distribusi terhadap volume penjualan pupuk bersubsidi di CV Populer Farma 

penulis merasa tertarik membuat penelitian dengan judul: “PENGARUH 

BIAYA SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN 

PUPUK BERSUBSIDI PADA CV POPULER FARMA DI 

KABUPATEN SUMBAWA BARAT” 

 

B. PERUMUSAN 

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Apakah variabel-variabel biaya saluran distribusi yang terdiri dari biaya 

gudang, biaya transportasi, dan biaya pemuatan memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap volume penjualan pupuk bersubsidi pada CV 

Populer Farma? 
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C. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui variabel-variabel biaya saluran distribusi yang terdiri 

dari biaya gudang, biaya transportasi, dan biaya pemuatan memiliki 

pengaruhyang positif dan signifikan terhadap volume penjualan pupuk 

bersubsidi pada CV Populer Farm. 

2. Manfaat 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Untuk dipakai sebagai dasar pemikiran bagi pimpinan perusahaan 

dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah perusahaan 

di bidang manajemen pemasaran dimasa yang akan datang. 

b. Dengan adanya penelitian ini akan dapat digunakan dasar penelitian 

lebihlanjut sumbangan bagi para mahasiswa sebagai studi 

perbandingan dalammenyelesaikan masalah dalam bidang 

pemasaran khususnya mengenai saluran distribusi produk. 

 

 


