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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Indonesia merupakan negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang 

cukup luas. Namun dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, 

masalah krisis pangan rawan terjadi. Untuk itu perlu adanya program ketahananan 

pangan melalui penganekaragaman pangan. Indonesia memiliki banyak sumber 

pangan selain beras, seperti ubi kayu, ubi jalar, sagu dan lain sebagainya.  

  Ubi jalar merupakan salah satu komoditas pertanian penghasil karbohidrat 

sudah tidak disangsikan lagi oleh masyarakat kita. Di Indonesia ubi jalar menjadi 

salah satu sumber pangan selain beras. Komoditas ini dapat ditemui tanpa 

mengenal musim dan memiliki banyak varietas yang memiliki keunggulan 

sendiri-sendiri. Selain itu ubi jalar juga dapat diolah menjadi beragai macam 

makanan olahan. 

  Kabupaten Malang memiliki potensi produksi ubi jalar yang sangat besar, 

namun produksi ubi jalar yang sangat besar tidak diimbangi dengan adanya 

industri yang mengolah ubi jalar lebih lanjut. Di Kabupaten Malang hanya 

terdapat beberapa industri yang mengolah ubi jalar untuk dijadikan produk 

makanan olahan, Oleh karena itu ubi jalar dari Kabupaten Malang lebih banyak 

dipasarkan ke daerah lain. Ubi jalar dari Kabupaten Malang lebih banyak terserap 

oleh wilayah lain terutama ke kota besar Surabaya dan kota lain seperti Kediri, 

Jombang dan Mojokerto.  
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Tabel 1.  Data produksi ubi jalar Kabupaten/Kota di Jawa Timur: 

Kabupaten/ 
Kota 

Produksi 
(Ton) 

Kabupaten/ 
Kota 

Produksi 
(Ton) 

Kab. Pacitan 1.300 Kab. Tulungagung 2.096 
Kab. Ponorogo 444 Kab. Kediri 1.149 
Kab. Trenggalek 166 Kab. Blitar 973 
Kab. Tuban  6.546 Kab. Malang 19.727 
Kab. Lamongan  214 Kab. Lumajang 4.671 
Kab. Gresik 2.851 Kab. Jember 5.238 
Kab. Bangkalan 11.117 Kab. Banyuwangi 7.738 
Kab. Sampan 10.729 Kab. Bondowoso 1.416 
Kab. Pamekasan 785 Kab. Situbondo 59 
Kab. Sumenep 505 Kab. Probolinggo 1.292 
Kodya. Kediri 0 Kab. Pasuruan 4.940 
Kodya. Blitar 0 Kab. Sidoarjo 0 
Kodya. Malang 0 Kab. Mojokerto 18.730 
Kodya. Surabaya 0 Kab. Jombang 52 
Kodya. Batu 0 Kab. Nganjuk 1.175 
Kab. Ngawi 14.467 Kab. Madiun 1.688 
Kab. Bojonegoro 1.031 Kab. Magetan 15.457 

Sumber: Departemen Pertanian, 2008 

  Pengiriman ubi jalar ke daerah lain diperlukan biaya transportasi yang 

tentu saja tidak kecil jumlahnya sesuai dengan jarak masing-masing daerah dari 

Kabupaten Malang. Pola distribusi yang tepat diperlukan untuk meminimumkan 

biaya transportasi dengan pendistribusian yang optimal, sehingga menghindarkan 

biaya yang tidak perlu. Semakin kecil biaya transportasi produk ubi jalar maka 

keuntungan yang diperoleh semakin besar. 

  Biaya transportasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses 

distribusi barang. Besar biaya transportasi yang dikeluarkan sangat tergantung 

dari jarak dan jumlah komoditas yang didistribusikan. Adanya industi pengolahan 

yang ada di sekitar daerah produksi ubi jalar diperlukan untuk efisiensi biaya 

transportasi. Produk pertanian juga memiliki sifat mudah rusak dan banyak makan 
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tempat sehingga diperlukan industri pengolahan karena ubi jalar akan langsung 

diolah. Produk yang sudah diolah akan memiliki nilai ekonomis lebih tinggi 

dibanding mengirim produk mentah langsung. 

 Berdasarkan potensi dan permasalahan ubi jalar tersebut, maka penting 

dilakukan penelitian “Pola Distribusi Ubi Jalar di Kabupaten Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pola distribusi ubi jalar di Kabupaten Malang? 

2. Berapa biaya transportasi agregat dalam distribusi ubi jalar di Kabupaten 

Malang? 

3. Bagaimana pola distribusi ubi jalar yang optimal di Kabupaten Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pola distribusi ubi jalar di Kabupaten Malang. 

2. Untuk menganalisis biaya transportasi agregat dalam distribusi ubi 

jalar di Kabupaten Malang. 

3. Untuk melakukan simulasi pola distribusi ubi jalar yang optimal di 

Kabupaten Malang. 

 

1.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Pola Distribusi mendeskripsikan volume distribusi ubi jalar dari berbagai 

sentra produksi di Kabupaten Malang ke berbagai daerah tujuan dan 
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segmen pasar pada periode waktu tertentu (bulan/tahun). Dalam pola 

distribusi ini juga dilihat volume produksi pada berbagai varietas ubi jalar. 

2. Biaya transportasi terdiri dari biaya transportasi individu pedagang atau 

grosir dan biaya transportasi agregat. Biaya transportasi grosir merupakan 

biaya yang dikeluarkan grosir untuk mengirim ubi jalar ke suatu daerah 

sesuai volume distribusi produk dan jarak kota lain tiap satuan waktu 

tertentu.  

3. Biaya transportasi agregat di Kabupaten Malang dihitung sesuai jarak dan 

total volume produk yang dikirim ke luar Kabupaten Malang tiap tahun 

atau bulan. 

4. Segmen pasar untuk distribusi produk meliputi pasar tradisional dan pasar 

industri yang dilihat berdasarkan volume penjualan. Lokasi distribusi 

meliputi pasar lokal Kabupaten Malang dan pasar luar Kabupaten Malang 

baik dalam Propinsi maupun luar Propinsi. 

 

 

 

 


