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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Menurut Relawati (2006), ubi jalar merupakan salah satu komoditi pangan 

sumber karbohidrat yang potensinya cukup besar di Kabupaten Malang, namun 

karena masih dianggap sebagai produk inferior maka pengembangan inovasi 

olahan pangannya masih kurang. Jika ubi jalar dikembangkan untuk 

keanekaragaman pangan yang bersumber pada potensi local dengan sentuhan 

teknologi sangatlah tepat. Jika ingin dikembangkan agribisnis ubi jalar maka 

harus terintegrasi dari subsistem hulu (usahatani) hingga subsistem hilir (industri). 

Pada masing-masing subsistem tidak cukup sekedar memperhatikan aspek 

produksi melainkan perlu mempertimbangkan aspek finansial dan pemasarannya, 

serta kontribusi pada perekonomian.  

Daerah sentra yang paling banyak ditanam ubi jalar di Kabupaten Malang 

adalah di Kecamatan Pakis dan Jabung. Pasar ubi jalar lebih banyak terserap oleh 

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

Jombang dan Mojokerto. Daya serap pasar Surabaya terutama untuk konsumsi 

industri. Sedangkan pasar lainnya seperti Kediri dan Jombang masuk pasar 

tradisional. Syarat ideal agar agribisnis dapat berkembang baik di suatu wilayah 

adalah integrasi dari subsektor hulu dengan subsektor hilir. Dalam hal ini 

seharusnya ada keterpaduan antara usahatani dengan industri pengolah dan 

pemasarannya.  

5 
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Agribisnis yang belum terintegrasi dari hulu ke hilir mengakibatkan 

beberapa konsekwensi. Di satu sisi bagi petani tidak ada kepastian pasar dengan 

harga yang menguntungkan, juga akses petani untuk langsung menuju pasar 

industri menjadi lebih sulit karena jangkauan transportasi yang jauh dan 

minimnya informasi pasar. Bagi industri di hilir terjadi hal yang sama yaitu tidak 

adanya kepastian suplai bahan baku dengan harga yang lebih rendah dan akses ke 

petani terlalu jauh. Kerugian lain secara makro adalah jauhnya industri pengolah 

dari bahan bakunya mengakibatkan biaya angkut per satuan nilai barang menjadi 

mahal. Jika barang yang diangkut sudah berupa barang jadi maka biaya 

transportasi per satuan nilai barang menjadi lebih murah. 

 Menurut Firdaus (2004), ubi jalar merupakan komoditas pertanian yang 

memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan terutama melalui program 

diversifikasi pangan. Ubi jalar cilembu merupakan salah satu contoh ubi jalar 

yang sangat potnsial karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ubi jalar 

yang lain sehingga diperlukan suatu sistem pemasaran yang efisien untuk 

menunjang pengembangan komoditas tertentu.  

 Secara umum terdapat empat saluran pemasaran ubi jalar cilembu mulai 

dari petani sampai konsumen akhir. Namun yang dibahas dakam penelitian ini 

berjumlah tiga penelitian yaitu pola 1 (Petani – Bandar Besar – Pedagang Besar – 

Supermarket/Swalayan – Konsumen), pola 2 (Petani – Bandar Besar – Pengecer – 

Konsumen), pola 3 (Petani – Bandar – Pengecer – Konsumen). Tiap lembaga 

pemasaran melakukan fungsi-fungsi pemasarannya yaitu fungsi pertukaran, fungsi 
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fisik dan fungsi fasilitas, namun tidak semua lembaga tersebut melakukan fungsi 

pemasaran. 

 Struktur pasar yang dihadapi para pelaku pemasaran yaitu untuk petani 

dan pedagang pengecer cenderung mendekati pasar persaingan sempurna, namun 

untuk pedagang bandar, bandar besar,  dan pedagang besar mengarah kepada 

pasar persaingan tidak sempurna (oligopoli).   

  

2.2 Klasifikasi Ubi jalar 

 Ubi jalar merupakan tanaman ubi-ubian dan tergolong tanaman semusim 

(berumur pendek). Tanaman ubi jalar hanya satu kali berproduksi dan setelah itu 

tanaman akan mati. Tanaman ubi jalar dalam taksonomi tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Divisi   : Spermatophyta    

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Convolvulales 

Famili  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomae 

Spesies : Ipomoea batatas L. Sin batatas edulis choisy 

 Sebagai keluarga kangkung-kangkungan (Convolvulaceae), ubi jalar 

memiliki cukup banyak kerabat dekat dengna kangkung, antara lain kangkung air, 

kangkung darat, kangkung pagar atau kangkung hutan. Bibit ubi jalar yang berasal 
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dari sambungan kangkung hutan dan ubi jalar dapat menghasilkan produk yang 

tinggi dan ukuran umbinya besar-besar (Rukmana, 1997). 

 

2.2.1 Batang Tanaman 

 Ubi jalar berbatang lunak, tidak berkayu, berbentuk bulat, dan teras bagian 

tengah bergabus. Batang ubi jalar beruas-ruas dan panjang ruas antara 1 – 3 cm. 

Setiap ruas ditumbuhi daun, akar dan tunas atau cabang. Panjang batang utama 

amat beragam, tergantung varietasnya. Diameter batang ubi jalar juga bervariasi, 

tergantung pada varietasnya, ada yang ukuran besar, sedang, dan kecil. Varietas 

ubi jalar merambat umumnya memiliki diameter batang besar. Varietas ubi jalar 

agak tegak umumnya memiliki diameter batang berukuran sedang. Sedangkan 

varietas ubi jalar merambat umumnya memiliki diameter batang berukuran kecil. 

Batang tanaman ubi jalar ada yang berbulu dan ada pula yang tidak berbulu. 

Warna batang ubi jalar antara hijau dan ungu. 

 

2.2.2 Daun 

 Daun ubi jalar berbentuk bulat hati, bulat lonjong, dan bulat runcing, 

tergantung varietasnya. Daun ubi jalar yang berbentuk bulat hati memiliki tepi 

daun rata, berlekuk dangkal, atau menjari. Daun ubi jalar yang berbentuk bulat 

lonjong memiliki tepi daun rata, berlekuk dangkal, atau berlekuk dalam. 

 Daun ubi jalar memiliki tulang-tulang menyirip, kedudukan daun tegak, 

agak mendatar dan bertangkai tunggal yang melekat pada batang. Ukuran daun 

(lebar dan panjang) bervariasi, tergantung pada varietasnya. Varietas ubi jalar 



9 

 

yang berbatang besar memiliki daun berukuran besar. Varietas ubi jalar yang 

berbatang sedang dan kecil memiliki daun berukuran sedang dan kecil. Daun ubi 

jalar memiliki mulut daun (stomata) yang terletak merata. 

 Daun ubi jalar dalam satu tanaman berjumlah banyak. Varietas ubi jalar 

berdaun lebar (besar) memiliki produktivitas umbi lebih tinggi daripada ubi jalar 

dengan daun kecil karena daun yang lebar dapat berfotosintesis lebih baik dan 

efektif daripada daun kecil.   

 Daun ubi jalar berwarna hijau tua dan hijau kuning. Sedangkan warna 

tangkai daun dan tulang daun bervariasi, yakni antara hijau dan ungu sesuai 

dengan warna batangnya. Daun ubi jalar dapat dimanfaatkan untuk sayur dan 

makanan ternak. 

 

2.2.3 Umbi 

 Umbi tanaman ubi jalar merupakan bagian yang dimanfaatkan untuk bahan 

makanan. Umbi tanaman ubi jalar memiliki mata tunas yang dapat tumbuh 

menjadi tanaman baru. Umbi tanaman ubi jalar ini terjadi karena adanya proses 

diferensiasi akar sebagai akibat terjadinya penimbunan asimilat dari daun yang 

membentuk umbi. 

 Umbi tanaman ubi jalar memiliki ukuran, bentuk, warna kulit, dan warna 

dafing bermacam-macam, tergantung varietasnya. Ukuran umbi tanaman ubi jalar 

bervariasi, ada yang besar dan ada pula yang kecil. Bentuk umbi tanaman ubi jalar 

ada yang bulat, bulat lonjong, dan bulat panjang. Kulit umbi ada yang berwarna 

putih, kuning, ungu, jingga, dan merah. Demikian pula, daging umbi tanaman ubi 
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jalar ada yang berwarna putih, kuning, ungu muda, dan jingga. Struktur kulit umbi 

tanaman ubi jalar juga bervariasi antara tipis sampai tebal dan bergetah.  

 Umbi tanaman ubi jalar memiliki tekstur daging bervariasi, ada yang masir 

(mempur) dan ada pula yang benyek berair. Rasa umbi tanaman ubi jalar pun 

bervariasi, ada yang manis, kurang manis, dan ada pula yang gurih. 

 Bentuk dan ukuran umbi merupakan salah satu kriteria untuk menentukan 

harga jual di pasaran. Bentuk umbi yang rata (bulat dan bulat lonjong) dan tidak 

banyak lekukan termasuk umbi yang berkualitas baik. 

 Warna daging umbi memiliki hubungan dengan kandungan gizi, terutama 

kandungan beta karoten. Umbi yang berwarna jingga atau oranye mengandung 

beta karoten lebih tinggi daripada jenis ubi jalar lainnya. Demikian pula, daging 

umbi yang berwarna oranye memiliki rasa yang lebih manis daripada daging umbi 

yang berwarna lain. 

 Umbi ubi jalar sudah terbentuk pada umur 20 – 25 hari setelah tanam. 

Selanjutnya, umbi tanaman ubi jalar sudah dapat dipanen pada umur 4 – 5 bulan 

setelah tanam atau pada umur 100 – 120 hari setelah terbentuknya umbi (Juanda, dkk. 

2000). 

 

2.3 Potensi dan Prospek Ubi Jalar 

 Di Indonesia, status ubi jalar sebagai komoditas pangan belum setaraf 

dengan padi atau jagung. Penggunaan ubi jalar sebagai makanan pokok sepanjang 

tahun terbatas dikonsumsi oleh penduduk Irian Jaya dan Maluku. Selama ini 

masyarakat menganggap ubi jalar merupakan bahan pangan dalam situasi darurat 
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(kurang makanan), bahkan disebut sebagai makanan masyarakat kelas bawah. 

Padahal potensi ekonomi dan social ubi jalar cukup tinggi, antara lain sebagai 

bahan pangan yang sangkil (efisien) pada masa mendatang, bahan pakan ternak 

dan bahan baku berbagai industri. 

 Di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, ubi jalar dijadikan 

makanan mewah dan bahan baku aneka industri, seperti industri fermentasi, 

tekstil, lem, kosmetika, farmasi dan sirup. Di Jepang, ubi jalar dijadikan makanan 

tradisional yang publisitasnya setaraf dengan pizza atau hamburger sehingga 

aneka makanan olahan dari ubi jalar banyak dijual di toko-toko sampai restoran-

restoran bertaraf internasional. Di Amerika Serikat, produk ubi jalar dijadikan 

bahan pengganti (subtitusi) kentang, dan 60% - 70% diantaranya digunakan 

sebagai makanan manusia. 

 Berkembangnya teknologi pengolahan hasil ubi jalar menjadi aneka 

macam makanan dapat bermanfaat untuk mengolah produk antara (intermediate 

product) berbahan baku ubi jalar, seperti dibuat keripik, chips, tepung, mie, snack, 

permen, dan gula fruktosa. Limbah ubi jalar berupa batang dan daun dapat 

dimanfaatkan untuk pakan ternak. Di Irian Jaya, limbah daun ubi jalar digunakan 

sebagai pakan ternak kelinci. Daun-daun muda (pucuk), terutama yang berasal 

dari varietas ubi jalar berdaun kecil dan menjari, dapat dimanfaatkan untuk sayur 

(Rukmana, 1997).     
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2.4 Pemasaran Pertanian 

 Menurut Sudiyono (2001), pemasaran pertanian didefinisikan proses aliran 

komoditi yang disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu, guna 

tempat, dan guna bentuk, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran 

dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi-fungsi pemasaran.  

 Berdasarkan fungsi tadi, maka pemasaran pertanian termasuk kegiatan 

produktif karena menciptakan kegunaan (utility), yaitu proses untuk menciptakan 

barang dan jasa yang lebih berguna baik guna tempat, guna waktu, guna bentuk 

maupun guna milik. Sebagai suatu sistem, pemasaran pertanian mempunyai 

karakteristik sebagai berikut :  

a. Sistem pemasaran pertanian mempunyai tujuan spesifik yang ingin 

dicapai, ada kriteria normatif dari masyarakat. 

b. Untuk mencapai tujuan mempunyai komponen yang melaksanakan 

berbagai fungsi seperti transportasi, processing, grading, standarisasi, dan 

informasi pasar. 

c. Sistem pemasaran mempunyai dimensi ruang dan waktu. 

d. Sistem pemasaran membutuhkan pengaturan atas keberadaan fungsi 

pemasaran. 

 Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran hasil 

pertanian yang menyebabkan pemasaran hasil pertanian menjadi kurang efisien : 

1. Karakteristik hasil pertanian : mudah rusak, musiman, butuh ruang 

banyak, tidak seragam. 
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2. Jumlah produsen banyak namun lahan yang dimiliki tiap produsen 

sempit. 

3. Lemahnya informasi. 

4. Kurangnya infrastruktur. 

5. Tidak adanya kebijaksanaan pemasaran yang baik. 

6. Tingginya biaya transaksi. 

 

2.5 Saluran Pemasaran 

 Menurut Swastha (1979), saluran pemasaran merupakan sekelompok 

lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Kotler (1997), saluran pemasaran 

adalah serangkaian organisasi yang salin tergantung yang terlibat dalam proses 

untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.  

 Saluran pemasaran memiliki arti penting dalam pendistribusian produk 

karena dapat mengatasi kesenjangan waktu, tempat dan kepemilikan yang 

memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang membutuhkan atau 

menginginkannya. Adapun menurut Kotler (1997), fungsi-fungsi pemasaran 

adalah : 

a. Informasi : pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran 

mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang ada 

saat ini maupun yang potensial dalam lingkungan pemasaran. 

b. Promosi : pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang 

dirancang untuk menarik pelanggan pada penawaran tersebut. 
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c. Negoisasi : usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga 

dan syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

d. Pemesanan : komunikasi dari para anggota saluran pemasaran ke 

produsen mengenai minat untuk membeli. 

e. Pembiayaan : perolehan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan 

untuk membiayai persediaan pada berbagai tingkat saluran pemasaran. 

f. Pengambilan resiko : penanggungan resikoyang berhubungan dengan 

pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. 

g. Pemilikan fisik : kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk 

fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 

h. Pembayaran : pembeli membayar tagihannya ke penjual lewat bank 

dan institusi keuangan lainnya. 

i. Hak milik : transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau 

orang ke organisasi atau orang yang lain.  

Dalam saluran pemasaran terdapat banyak macam pola atau variasi 

lembaga pemasaran yang menjalankan distribusi barang dari petani sampai 

konsumen. Semakin panjang mata rantai dalam system distribusi barang akan 

menyebabkan semakin besar margin pemasaran yang terjadi. Margin pemasaran 

merupakan perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang 

diterima petani. Terdapat berbagai macam saluran distribusi barang dari petani 

sampai ke tangan konsumen, diantaranya : 

1. Petani – Konsumen 

2. Petani – Pengecer – Konsumen 



15 

 

3. Petani – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

4. Petani – Agen – Pengecer – Konsumen 

5. Petani – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

 

2.5.1 Lembaga Pemasaran 

 Menurut Sudiyono (2001), lembaga pemasaran adalah badan usaha atau 

individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari 

produsen sampai kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan 

badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran ini timbul karena adanya 

keinginan konsumen untukmemperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu, 

tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. Tugas lembaga pemasaran ini 

adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan 

konsumen semaksimal mungkin. Konsumen memberikan balas jasa kepada 

lembaga pemasaran ini berupa margin pemasaran. 

 Lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran 

produk-produk pertanian sangat beragam sekali tergantung dari jenis-jenis yang 

dipasarkan. Ada komoditi yang melibatkan banyak lembaga pemasaran dan ada 

pula yang melibatkan hanya sedikit lembaga pemasaran. Adapun lembaga-

lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran produk pertanian : 

1. Tengkulak, yaitu lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan 

dengan petani. Tengkulak ini melakukan transaksi dengan petani baik 

secara tunai, ijon, maupun kontrak pembelian. 
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2. Pedagang pengumpul, jual komoditi yang dibeli tengkulak dari petani 

biasanya relatif lebih kecil sehingga untuk meningkatkan efisiensinya, 

misalnya dalam pengangkutan, maka harus ada proses pengumpulan 

pembelian komoditi oleh pedagang pengumpul. Jadi pedagang 

pengumpul ini membeli komoditi pertanian dari tengkulak. 

3.  Pedagang besar, untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi-

fungsi pemasaran, maka jumlah komoditi yang ada pada pedagang 

pengumpul ini harus dikonsetrasikan lagi oleh lembaga pemasaran yang 

disebut dengan pedagang besar. Pedagang besar ini selain melakukan 

proses pengumpulan komoditi dari pedagang-pedagang pengumpul, juga 

melakukan proses distribusi kea gen ataupun pengecer. Oleh karena 

jarak petani ke pedagang besar cukup jauh dan membutuhkan waktu 

lama, maka pada saat komoditi sampai di tangan pedagang besar ini 

sudah melibatkan lembaga pemasaran lainnya, seperti perusahaan 

pengangkutan, pengelolaan dan asuransi. 

4. Agen penjualan, produk pertanian yang belum atau sudah mengalami 

proses pengolahan di tingkat pedagang besar harus didistribusikan 

kepada agen penjualan maupun pengecer. Agen penjualan ini biasanya 

membeli komoditi yang dimiliki pedagang besar dalam jumlah banyak 

dengan harga yang relatif murah disbanding pengecer. 

5. Pengecer, merupakan lembaga pemasaran yang berhadapan langsung 

dengan konsumen. Pengecer ini sebenarnya merupakan ujung tombak 

dari suatu proses produksi yang bersifat komersil, artinya kelanjutan 
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proses produksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemasaran 

sangat tergantung dari aktivitas pengecer dalam menjual produknya 

kepada konsumen. Jadi keberhasilan pengecer menjual produk kepada 

konsumen sangat menentukan keberhasilan lembaga-lembaga pemasaran 

pada rantai pemasaran sebelumnya. Sehingga saat ini kita jumpai adanya 

diversifikasi usaha dari produsen atau pedagang besar menjadi pengecer 

sekaligus. 

 

2.6 Penghematan Biaya Distribusi dengan Integrasi Agribisnis Untuk Sistem 

Agribisnis Hulu Hilir 

Industri pengolahan produk pertanian sangat diperlukan agar dapat 

mengoptimalkan biaya distribusi dan meningkatkan nilai ekonomis dari produk 

pertanian. Untuk itu perlu adanya industri pengolahan di sekitar sentra produk 

pertanian tersebut.  

 Menurut Ariadi, dkk (2011), agribisnis hulu hilir adalah merupakan 

pengembangan agribisnis dalam arti sempit atau tradisional yang dirancang saling 

terintegrasi dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. Integrasi dari hulu ke hilir 

berarti untuk mengembangkan agroindustri di hilir untuk menampung produk 

pertanian yang sudah berpotensi produksi di hulu.  

 Sistem agribisnis hulu hilir merupakan satu kegiatan usaha yang meliputi 

salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil pertanian 

yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas 

adalah usaha-usaha yang menunjang kegiatan pertanian primer/usahatani (on 
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farm) mencakup kegiatan pengadaan sarana produksi pertanian (farm supplies) 

sampai dengan usaha-usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian (off farm). 

Kegiatan off farm mencakup kegiatan di sector agroindustri (olahan) dan kegiatan 

tataniaga produk pertanian baik yang dihasilkan oleh usahatani maupun 

olahannya.  

 Secara konseptual agribisnis hulu hilir memiliki peranan penting dalam 

kegiatan pembangunan daerah, baik dalam pemerataan pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas nasional, perlu melihat berbagai potensi 

yang ada. Berbagai potensi daerah yang dapat menentukan prioritas untuk 

agribisnis meliputi berbagai aspek seperti lingkungan stategis agribisnis yang 

memberikan suport pada tumbuh kembangnya agribisnis seperti regulasi atau 

kebijakan pemerintah, permintaan, sumberdaya dan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 Rangkaian sistem agribisnis hulu-hilir penting dipahami sebagai suatu 

rangkaian sistem. Dalam rangkaian sistem semua komponen harus berjalan untuk 

kelancaran bergeraknya sistem. Rangkaian sistem agribisnis hulu-hilir tersebut 

dapat dibagi dua bagian utama. Bagian pertama adalah keragaan dan kerangka 

analisis agribisnis di tingkat usahatani atau usaha di tingkat hulu sampai dengan 

pemasaran ke agroindustri atau usaha di tingkat hilir dan home industri. Bagian 

kedua dari rangkaian sistem agribisnis hulu-hilir adalah keragaan dan kerangka 

analisis agribisnis di tingkat hilir atau dikenal dengan industri hilir yaitu industri 

yang berbasis pada komoditi pertanian. 
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 Integrasi agribisnis dari hulu ke hilir dianalisis dari aliran komoditi pertanian 

dari subsistem farm di hulu ke subsistem proses di hilir. Jumlah produksi suatu 

komoditi di hulu dibandingkan dengan jumlah kebutuhan bahan baku di hilir. Jika 

produksi komoditi pertanian di hulu terserap memenuhi kebutuhan bahan baku di 

hilir berarti terjadi integrasi agribisnis dari hulu ke hilir. Sebaliknya jika komoditi 

pertanian di hulu harus diangkut ke luar daerah untuk proses industrinya, berarti 

belum terdapat integrasi agribisnis dari hulu ke hilir di kawasan tersebut.  

 Demikian juga pada suatu kawasan jika kebutuhan bahan baku harus 

didatangkan dari hasil pertanian kawasan lain, berarti pengembangan industri hilir 

belum dipertimbangkan integrasinya dengan potensi komoditi pertanian daerah 

tersebut. Fenomena ini memang banyak terjadi pada berbagai komoditi pertanian 

dan industri hilirnya, sehingga efisiensi transportasi bahan baku ke hilir belum 

tercapai secara optimal. Idealnya, pengangkutan komoditi pertanian dilakukan 

setelah melalui proses produksi untuk meningkatkan nilai tambah, sehingga biaya 

transportasi per unit produk menjadi lebih murah. 

 Pendekatan sistem dalam integrasi agribisnis hulu-hilir menjadi 

bermanfaat dan penting dijadikan landasan utama dalam merencanakan atau 

membangun suatu kawasan agribisnis yang kuat. 

 

2.7 Metode Least Cost 

Untuk menentukan biaya transportasi yang minimum dalam suatu pola 

distribusi barang maka harus menentukan solusi awal dengan menggunakan 

metode Least Cost. Ciri-ciri khusus dari metode transportasi adalah: 



20 

 

1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. 

2. Jumlah yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta 

oleh setiap tujuan adalah tertentu 

3. Jumlah yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu 

tujuansesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Jumlah 

permintaan dan penawaran seimbang dan apabila jumlah 

permintaan tidak seimbang dengan, maka harus ditambahkan 

variable dummy. 

4. Biaya transportasi dari suatu sumber ke suatu tujuan adalah 

tertentu. 

Dalam menggambarkan masalah transportasi, perlu digunakan istilah yang 

tidak khusus karena transportasi masalah umum, yaitu pendistribusian berbagai 

komoditi dari berbagai kelompok pusat penerima yang disebut tujuan, sedemikian 

rupa sehingga meminilisasi biaya distribusi total. 

Secara umum, sumber i (I = 1, 2, …, m) mempunyai supply yang akan 

didistribusikan ke tujuan-tujuan dan tujuan (j = 1, 2, …, n) mempunyai 

permintaan di unit yang dikirim dari sumber-sumber. Asumsi dasar metode 

transportsi ini adalah biaya mendistribusikan unit-unit dari sumber i ke tujuan j 

berbanding langsung dengan jumlah yang akan didistribusikan, dimana ci j  

menyatakan biaya per unit yang didistribusikan.  

Apabila Z merupakan biaya distribusi total dan xij (i = 1, 2, …, m; j= 1, 2, 

..,n) adalah jumlah unit yang harus didistribusikan dari sumber i ke tujuan j, dari 

penjelasan di atas maka dapat dirumuskan metode transportasi sebagai berikut: 
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M1 

 Meminimumkan : Z =      

   ∑ =  = 1, 2, …, m 

Batasan : ∑ =  = 1, 2, …, n 

   ≥ 0 

Untuk memudahkan pemahaman model transportasi, berikut gambar yang 

menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber dalam sebuah pola distribusi, yaitu m1, 

m2, m3. Dari ketiga sumber tersebut dapat dikirimkan ke tujuan n1, n2, n3. Untuk 

mengetahui seberapa besar masing-masing sumber didistribusikan ke masing-

masing tujuan, maka digunakan model transportasi. Dengan menggunakan model 

transportasi, akan dihasilkan pendistribusian yang akan meminimalisasikan biaya 

transportasi. 

  

 

 

 

  

 

Ilustrasi model transportasi gambar dapat diterjemahkan ke dalam table 

model transportasi dengan membedakan antara sumber dengan tujuan. Sumber 

diletakkan pada baris, sedangkan tujuan diletakkan pada kolom. Jumlah 

penawaran dari masing-masing sumber diletakkan pada kolom paling akhir dan 

jumlah masing-masing permintaan diletakkan pada baris paling akhir. 

M2 

M3 
N3 

N2 

N1 
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Segi empat yang berisi , ,…  merupakan biaya pendistribusian 

dari sumber ke tujuan, sedangkan segi empat besar merupakan jumlah yang akan 

didistribusikan dari setiap sumber ke tujuan. Sebagai gambaran yang lebih 

konkret, berikut dituangkan model transportasi pada tabel, dengan menggunakan 

tabel akan memudahkan mencari penyelesaian dari setiap permasalahan 

transportasi. 

 

   


