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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pendistribusian 

pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Klungkung yang diberlakukan saat ini, serta 

untuk mengetahui pola distribusi pupuk bersubsidi di wilayah klungkung yang 

menghasilkan biaya paling minimum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

adalah metode survei sederhana,dan pengukuran jarak tempuh. Survei sederhana 

dilakukan ke kios-kios resmi penyalur pupuk bersubsidi untuk mendapatkan data 

nama kelompok tani penerima, alamat kelompok tani penerima pupuk bersubsidi dan 

jumlah pupuk yang diterima petani. Pengukuran jarak tempuh dilakukan dengan 

mengukur jarak dari kios penyalur resmi pupuk bersubsidi ke kelompok tani 

penerima pupuk bersubsidi. Setelah data terkumpul dilakukan penghitungan biaya 

transportasinya. Setelah semua biaya transportasi yang didapatkan kemudian 

dilanjutkan dengan tiga metode transportasi yaitu metode North West Corner, metode 

Least Cost dan metode Vogel’s. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Metode 

North West Corner menghasilkan biaya sebesar Rp 18.029.909,00, Metode Least 

Cost menghasilkan biaya sebesar Rp 6.065.846,00 dan Metode Vogel’s 

Approximation menghasilkan biaya sebesar Rp 6.065.846,00. Nilai hasil analisis 

sudah sesuai dengan biaya transportasi minimum yang dihasilkan dari pola distribusi 

pupuk bersubsidi saat ini di Kabupaten Klungkung, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pola pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Klungkung yang 

diberlakukan saat ini sudah memenuhi kriteria pola distribusi dengan nilai 

transportasi minimum. 

 

Kata kunci: pupuk bersubsidi, kelompok tani, pengecer, biaya distribusi. 
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NI Wayan Erni Febriani. 1111305011. Cost Efficiency analyais of Subsidized 

Fertilizer diatribution using transportation Menthode (Case Study : Klungkung 

Regency). Under the guidance of Dr. Ir. I Wayan Widia, MSIE as first  

suvervisor and Gede Arda, STP. M.Sc as second suvervisior 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to determine the distribution pattern of 

subsidized fertilizer in Klungkung regency, as well as to determine the distribution 

pattern of subsidized fertilizer that produced the minimum distribution cost. The 

research method used in the study, were a survey, measuring the distance and collect 

secondary data. The survey was conducted to official distributors to obtain the 

amount of farmer groups which recieved the subsidized fertilizer. The information of 

farmer groups’ distance to the official distributors, received fertilizer, and the cost 

spent to distribute the fertilizer were needed to calculate the unit cost of distribution. 

All of those information were obtained by field survey and direct measurement in 

location. The data obtained then was analyzed by applying three methods of 

transportation that was North West Corner Method, the Lowest Cost Method and The 

Vogel's Approximation Method. The results indicated that the methods produced 

different costs in which the minimum distribution cost by Rp 6.065.846,00 was 

produces by the Lowest Cost Method. The value of the result is vsame with the 

transportation minimum cost that produced by the distribution pattern of subsidized 

fertilizer at this time in Klungkung regency, so it can be concluded that the 

distribution pattern of subsidized fertilizer in Klungkung regency at this time is 

meeting with the all criteria distribution pattern with transportation minimum cost. 

 

Keywords: subsidized fertilizer, farmer group, retailer, distribution cost. 
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RINGKASAN 

Distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa 

dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, (Devo Avidianto, 

2011). Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang di korbankan untuk barang atau 

jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa kini dan masa datang untuk 

organisasi. Sehinggga biaya distribusi merupakan biaya-biaya yang timbul dari 

kegiatan-kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang jadi dari produsen ke 

tangan  konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada waktu yang 

diperlukan, dan pada tempat yang tepat. Biaya distribusi yang dimaksud disini adalah 

ongkos angkut atau ongkos pengiriman. Pada umumnya perusahaan angkutan atau 

transportasi memiliki motivasi untuk memaksimumkan keuntungan dalam kondisi 

pasar yang bersifat kompetisi sempurna. Hal ini berhubungan dengan ongkos, jarak, 

dan ukuran barang itu sendiri. 

           Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur 

distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama, ke tempat-

tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur 

sedemikian rupa, karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke 

tempat-tempat tujuan berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan 

juga berbeda-beda. Menurut Sarjono (2010), metode transportasi merupakan salah 

satu teknik manajemen dalam mendistribusikan produk dari gudang ke tempat yang 

dituju dan lebih lanjut Heizer (2005) menjelaskan, metode transportasi adalah suatu 
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prosedur berulang untuk memecahkan permasalahan meminimasi biaya pengiriman 

produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. 

 Hasil penelitian menujukkan bahwa, pola distribusi pupuk bersubsidi yang ada di 

Kabupaten Klungkung saat ini, dimana pola distribusi ini terdiri atas 9 (sembilan) 

kios penyalur resmi pupuk bersubsidi dan 32 (tiga puluh dua) kelompok tani 

penerima dengan total jumlah pupuk urea yang didistribusikan pada tahun 2015 

adalah sebanyak 7.498 kg, dimana harga eceran tertinggi pupuk urea adalah Rp 

1.800,00 per kg, sehingga total biaya transportasi dari semua pendistribusian pupuk 

pada pola distribusi pupuk saat ini adalah sebesar Rp 6.065.846,00 untuk metode 

North West Corner menghasilkan biaya sebesar Rp 18.029.909,00 sedangkan untuk 

metode Least Cost dan metode Vogel’s Approximation memiliki biaya yang sama 

dengan pola distribusi pupuk saat ini yaitu sebesar Rp 6.065.854,00 metode Least 

Cost dan Metode Vogel’s Approximation  memiliki biaya yang sama karena metode 

Least Cost dan metode Vogel’s Approximation  pengalokasiannya dimulai dari sel 

yang memiliki biaya terendah, tetapi pada metode vogel’s sebelum melakukan 

pengalokasian harus menentukan selisih baris dan kolom terlebih daluhu, setelah itu 

akan dilakukan pengalokasian dimulai dari sel yang memiliki biaya terendah juga 

sehingga kedua metode tersebut akan menghasilkan biaya yang sama. untuk metode 

North West Corner memiliki beban biaya yang cukup besar yaitu Rp 18.029.909,00 

hal ini dikarenakan pada metode ini pengalokasiannya selalu dimulai dari sudut barat 

dan tidak mementingkan beban biaya yang ada pada sel tersebut. 
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