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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar pada 

penelitian berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, kerangka pikir 

dan sistematika laporan dalam menganalis jaringan distribusi dalam 

pendistribusian komoditas hortikultura dari Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 

Lampung Barat menuju lokasi pasar yang berada di Kota Bandar Lampung. 

 

1.1 Latar belakang 

Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa menjadikan 

Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Dengan kondisi yang seperti 

ini menjadikan indonesia kaya akan hasil pertanian dan pertaniannya. Oleh karena 

hasil pertanian dan pertaniannya yang melimpah Indonesia disebut sebagai negara 

agraris. Hampir disetiap daerahnya memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang 

melimpah salah satunya yaitu di Provinsi Lampung dengan produksi komoditas 

pertanian dan komoditaspertaniannya. 

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Lampung. Berada pada ketinggian 50 - > 1000 MDPL menjadikan 

Kabupaten Lampung Barat memiliki morfologi yang beragam mulai dari 

morfologi datar hingga morfologi berbukit seperti di daerah TNBBS (Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan). Selain itu kondisi iklim di Kabupaten Lampung 

Barat memiliki zona iklim dengan bulan basah 9 bulan yang menjadikan kondisi 

yang cocok untuk ditanami berbagai macam komoditas. Tidak heran Kabupaten 

Lampung Barat menjadi sumber penghasil utama komoditas hasil pertanian dan 

pertanian untuk Provinsi Lampung dengan komoditas utama yaitu komoditas 

hortikultura. 
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Pertanian holtikultura merupakan salah satu ragam pertanian yang dikelola 

intensif yang membudidayakan beraneka macam komoditas. Secara umum 

hortikultura mencangkup pembudidayaan bunga, buah, dan sayuran (Hornby, 

dkk., 1984). Masalah utama dari komoditas hortikultura yaitu waktu 

pematangannya yang cepat sehingga jika dibiarkan terlalu lama akan 

menyebabkan kondisi komoditas  tidak lagi segar dan akan menjadi busuk. Oleh 

karena itu waktu adalah kunci utama dalam pendistribusian komoditas 

hortikultura.  

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik terdapat kenaikan permintaan 

konsumsi buah dan sayur di Indonesia sebesar 12 % di Tahun 2016 dari tahun 

sebelumnya 2015. Oleh karena itu perlu adanya peningkatanproduksi komoditas 

hortikultura untuk memenuhi permintaan konsumen di Indonesia. Selain 

peningakatan jumlah produksi perlu juga direncanakan sistem jaringan distribusi 

logistik dalam pendistribusian hasil komoditas komoditas hortikultura di 

Kabupaten Lampung Barat. Hal ini agar terciptanya suatu kondisi yang lancar dan 

baik dalam proses distribusi sehingga kebutuhan akan permintaan terhadap 

komoditas tersebut dapat tersalurkan dengan baik. 

Di Kabupaten Lampung Barat sudah mulai banyak dibudidayakan berbagai 

jenis komoditas hortikultura. Hal ini dapat dilihat dari PDRB Kabupaten 

Lampung Barat dalam sektor pertanian, kehutan dan perikanan yang terus 

mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan merupakan sektor basis yang 

merupakan sektor unggulan dimana telah dapat memeuhi kebutuhan di dalam 

kabupaten dan dapat di ekspor ke luar wilayah lainya. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 2020 

 
GAMBAR 1.1 PDRB KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

Dengan kondisi komoditas hortikultura di Kabupaten Lampung Barat yang 

melimpah banyak dari pedagang besar di kabupaten dan kota lain di Provinsi 

Lampung memasok kebutuhan komoditas hortikulturanya dari para petani di 

Kabupaten Lampung Barat. Selain dapat memenuhi permintaan lokal terkadang 

hasil komoditas komoditas hortikultura disalurkan keluar provinsi seperti Provinsi 

Sumatera Selatan dan Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan akan 

komoditas hortikultura di wilayah tersebut. 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi dari Provinsi Lampung  

yang memasok kebutuhan komoditas hartikultura untuk masyrakatnya sebagian 

besar dari Kabupaten Lampung Barat. Hal ini karena Kabupaten Lampung Barat 

memiliki produksi komoditas hortikultura yang melimpah dibandingkan daerah 

lainya. Kabupaten Lampung Barat memiliki lokasi yang lebih jauh dibandingkan 

daerah dengan komoditas hortikultura sejenisnyaseperti Kabupaten Tanggamus 

namun karena produksi dari Kabupaten Tanggamus memiliki produksi yang 

terbatas perlu tambahan dari kabupaten lainya untuk menjamin ketersediaan 

komoditas hortikultura di Kota Bandar Lampung. 

Kota terbesar yang berada di Provinsi Lampung ini memiliki jumlah penduduk 

lebih dari satu juta jiwa  yang menjadikan kota ini menjadi kota metropolitan. 

Dengan jumlah penduduk metropolitan yang besar maka kebutuhan permintaan 
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terhadap komoditas hortikultura juga akan besar dan meningkat mengikuti jumlah 

penduduk yang terus bertambah. Selain itu Kota Bandar Lampung merupakan 

kota dengan sektor utama dari perdagangan dan jasa sehingga tidak dapat 

memenuhi kebutuhan logistik terutama dalam sektor pertanian, perkebunan dan 

kehutanan sehingga Kota Bandar Lampung perlu memasok kebutuhan logistik 

terutama komoditas hortikultura dari luar Kota Bandar Lampung seperti 

Kabupaten Lampung barat. Oleh karena itu perlu adanya sistem pendistribusian 

logistik terutama komoditas hortikultura yang baik menuju Kota Bandar Lampung 

agar dapat menjamin keberlangsungan hidup Kota Bandar Lampung. 

Dalam mendukung pendistribusian komoditas hortikultura dari kabupaten 

Lampung Barat menuju Kota Bandar Lampung perlu adanya sistem jaringan 

distribusi yang baik dalam pendistribusian komoditas hortikultura. Hal ini 

bertujuan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan waktu yang terbaik 

dalam proses pendistribusian dari lokasi lahan sampai ke pasar. 

Transportasi merupakan elemen penting terciptanya sistem distribusi yang 

efektif dan efisien. Transportasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri 

dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang 

atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam 

setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia (Papacostas,1987). 

Transportasi seringkali menjadi masalah utama dalam penentuan harga pasar 

yang tinggi. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk trasportasi tidak murah. 

Terlebih faktor lokasi sumber daya dengan lokasi pasar sangat jauh sehingga 

penambahan harga ditingkat konsumen akibat adanya biaya transportasi tidak 

dapat dicegah. 

Untuk mensiasati mahalnya biaya transportasi pengepul biasanya memisahkan 

biaya pembelian hasil panen dengan biaya transportasi. Pengepul disini hanya 

sebagai pembeli dan menerima hasil panen dari petani tanpa membayar biaya 

transportasi yang dilakukan oleh petani. Sedangkan pengepul memposisikan 

sebagai penjual kepada para pedagang dipasar dengan biaya transportasi 

ditanggung oleh pedagang dipasar. 

Besar atau tidaknya biaya transportasi yang dikeluarkan ditentukan oleh 

pemilihan moda dan jaringan transportasi yang digunakan dalam proses 
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pendistribusian komoditas hortikultura. Terdapat berbagai macam alternatif moda 

atau jaringan transportasi yang tersedia dalam proses pendistribusian dari lahan 

menuju lokasi pasar. Masing-masing alternatif tersebut memiliki biaya yang 

berbeda tergantung keputasan dalam memilih moda dan jaringan transportasi yang 

akan dipilih. Dalam melakukan kegiatan pendistribusian saat ini hanya dilakukan 

secara konvensional atau pemilihan keputusan berdasarkan kebiasaan yang 

dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan perhitungan agar dapat mengetahui 

apakah kegiatan pendistribusian yang dilakukan telah baik berdasarkan pemilihan 

moda dan jaringan transportasi yang tersedia. 

Oleh karena itu dengan melihat potensi komoditas hortikultura di Kabupaten 

Lampug Barat yang begitu besar khususnya di Kecamatan Balik Bukit, perlu 

adanya sistem jaringan distribusi yang baik dalam mendukung pendistribusian 

komoditas hortikultura agar lebih baik  dan lancar sehingga diharapkan dapat 

mengoptimalkan keuntungan bagi petani, pedagang dan konsumen  di pasar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kondisi eksisting lahan komoditas hortikultura akan mempengaruhi aktivitas 

yang terjadi dalam proses pendistribusian komoditas hortikultura. Kondisi setiap  

jaringanakan mempengaruhi alasan seseorang dalampemilihan moda dan jaringan 

distibusi yang akan digunakan. hal ini karena dalam penggunaannya akan 

berpengaruh terhadap waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam prosesnya 

hingga sampai ke tangan konsumen. 

Hal yang menjadi malasah saat ini yaitu adaanya perbedaan harga yang berada 

ditingkat pedagang pasar antara pedagang yang mengambil komoditas 

hortikultura yang dikirim dari Kabupaten Lampung Barat dengan komoditas 

hortikultura yang di kirim dari Kabupaten Tanggamus. Dalam penentuan harga 

dipasar dipengaruhi dari seberapa banyak rantai distribusi yang terlibat dan biaya 

transportasi yang dikeluarkan dalam proses pemindahan dari setiap tahapannya 

tergantung moda dan rute yang digunakan. 

Karena terdapat perbedaan harga yang cukup besar antara komoditas 

hortikultura yang di kirim dari Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten 

Lampung Barat perlu dilihat pengaruh jaringan distribusi yang digunakan dan 
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biaya transportasi dari berbagai rute untuk meminimalkan perbedaan harga 

komoditas hortikultura di pasar. 

Selain masalah perbedaan harga yang besar masalah waktu juga menjadi 

permasalahan karena semakin panjang rantai yang digunakan semakin lama waktu 

yang dibutuhkan untuk barang tersebut sampai kepada tangan konsumen, 

sedangkan sifat fisik dari  komoditas hortikultura yang mudah rusak. 

Melihat kondisi tersebut maka perlu dilihat apakah jaringan pendistribusian 

komoditas hortikultura yang digunakan dalam pendistribusian komoditas 

hortikultura dari Kecamatan Balik Bukit menuju Kota Bandar Lampung telah baik 

atau sebaliknya.Selain itu perlu diketahui penggunaan rute saat pendistribusian 

komoditas hortikultura telah baik dari waktu yang digunakan dan biaya yang 

dikeluarkan dalam prosesnya. 

Berdasarkan hal di  atas, maka  pertanyaan  penilitan  yang muncul  adalah 

Apakah jaringan transportasi yang digunakan telah sesuai dalam proses 

pendistribusian hasil  komoditas  hortikultura  di Kecamatan Balik Bukit 

menuju Kota Bandar Lampung? 

Untuk menjawab pertanyaan penilitian tersebut perlu dilakukan penelitian 

untuk melihat apakah jaringan distribusi yang digunakan telah sesuai dengan 

karakteristik pendistribusian hasil komoditas hortikultura di Kecamatan Balik 

Bukit Kabupaten Lampung Barat. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaringan transportasi yang sesuai 

dalam pendistibusian komoditas hortikultura dari Kecamatan Balik Bukit menuju 

lokasi pasar yang berada di Kota Bandar Lampung. Adapun sasaran yang akan 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kondisi eksisting pertanian hortikultura di Kecamatan 

Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. 

2. Mengidentifikasi jaringan transportasi yang digunakan dalam 

pendistribusian komoditas hortikultura. 



7 

 

3. Menganalisis jaringan transportasi yang sesuai dalam pendistribusian 

komoditas hortikultura di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 

Barat menuju Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian–penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan sistem distribusi hasil pertanian, pertanian 

dan logistik. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat bagi pemerintah daerah yaitu sebagai informasi bagi pemerintah 

daerah mengenai sistem jaringan transportasi dalam pendistribusian hasil 

komoditas hortikultura di Kabupaten Lampung Barat. 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini dapat mengetahui apakah sistem 

jaringan transportasi dalam pendistribusian telah sesuai atau belum, sehingga 

dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan infrastruktur 

jaringan transportasi dalam pendistribusian komoditas hortikultura. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

subtansi, berikut merupakan penjelasan dari masing-masing ruang lingkup 

penelitian : 

1.5.1 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang digunakan sebagai batasan penelitian agar tidak 

kabur dan melebar dari tujuan dan sasaran penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Sasaran 1 : Mengidentifikasi kondisi eksisting pertanian hortikulturaa di 

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. 

Pada sasaran diatas hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

eksisting pertanian hortikultura yang terdiri dari lokasi lahan komoditas 

hortikultura, tempat pengumpulan hasil komoditas hortikultura dan jumlah 
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produksi komoditas hortikultura di Kecamatan Balik Bukit. Dalam 

penelitian ini komoditas hortikultura yang di pilih merupakan jenis 

tanaman sayur-sayuran. 

2. Sasaran 2 : Mengidentifikasikondisi jaringan transportasi yang digunakan 

dalam pendistribusian komoditas hortikultura. 

Pada sasaran di atas hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

jaringan transportasi yang menghubungkan lokasi pertanian komoditas 

hortikultura dengan lokasi pasar yang berada di Kota Bandar Lampung 

yang dilihat dari jenis jalan yang dilalui, jarak tempuh, waktu tempuh, 

kenyamanan, keamanan, kondisi fisik jalan, serta biaya operasional yang 

dikeluarkan dari masing-masing rute yang dapat digunakan. 

3. Sasaran 3 : Menganalisis jaringan transportasi yang sesuai dalam 

pendistribusian komoditas hortikultura di Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat menuju Kota Bandar Lampung. 

Pada sasaran diatas hal ini dimaksudkan untuk menganalisis jaringan 

transportasi yang sesuai dengan perilaku yang terjadi dalam proses 

pendistribusian komoditas hortikultura. Pada sasaran ini tidak memilih 

jaringan transportasi yang terbaik melainkan melihat perbandingan sebagai 

gambaran dari penggunaan jaringan transportasi distribusi komoditas 

hortikultura. 

 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian ini mengambil lokasi kecamatan dengan 

produksi komoditas hortikultura yang paling besar dibandingkan wilayah 

kecamatan lainnya. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten 

LampungBarat.
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Sumber: Penulis, 2020 

 

GAMBAR 1.2 PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BALIK BUKIT



10 

 

10 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian saat ini 

diantaranya adalah : 

 

TABEL 1.1 KEASLIAN PENELITIAN 

 

Peneliti  Judul  Lokasi  Tujuan 
Metode 

Analisis 
Hasil Tahun 

Siswa 

Indra & 

Sukarman 

Model 

Pemilihan 

Moda 

Angkutan 

Pribadi Dan 

Angkutan 

Umum  Pada 

Daerah Rute 

Transmusi 

Koridor Iv 

Rute 

Transmusi 

Koridor V , 

Kota 

Palembang 

Memodelkan 

pemilihan moda dan 

pengembangan dari 

model pemilihan 

moda yang didapat. 

Metode 

analisis 

deskriptif 

Variabel yang 

berpengaruh 

secara signifikan 

yaitu jarak dan 

waktu tempuh. 

Sedangaka  biaya, 

kepemilikan 

kendaraan, usia, 

penghasilan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

permodelan 

transportasi 

2014 

Nisia 

Tamuntuan 

Analisis 

saluran 

distribusi 

rantai pasokan 

sayur wortel di 

kelurahan 

rurukan kota 

tomohon 

kelurahan 

rurukan, Kota 

tomohon 

melihat bagaimana 

cara petani di 

kelurhan rurukan 

mendistribusikan 

sayuran khusunya 

wortel kepada para 

pemasok dan untuk 

menentukan jumlah 

pasokan dengan 

mempertimbangkan 

permintaan dan 

persediaan sehingga 

pasokan dapat 

dilakukan tepat pada 

sasaran 

metodede

skriptif 

kualitatif. 

Purpose 

sampling, 

random 

sampling 

Saluran distribusi 

rantai pasokan 

menggunakan 

model saluran 

distribusi 

sederhana (model 

saluran distribusi 

1 sampai dengan 

3 tingkat), baik di 

pasar tradisional, 

atau di 

supermarket Kota 

tomohon, banyak 

dijual wortel hasil 

produksi para 

petani desa 

rurukan. 

2013 
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Peneliti  Judul  Lokasi  Tujuan 
Metode 

Analisis 
Hasil Tahun 

Reny 

Rochmawa

ti & Irianto 

Studi 

Pemilihan 

Rute 

Perjalanan 

Dari Sentani 

Ke Kota 

Jayapura 

Rute Sentanu 

menuju Kota 

Jayapura. 

 

 

 

 

 

Mengetahui variabel 

yang berengaruh 

terhadap pemilihan 

rute dari Sentani 

menuju Kota 

Jayapura 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

dan 

deskriptif  

kuantitatif 

Variabel yang 

berpengaruh kuat 

yaitu variabel 

biaya dan moda 

transportasi 

umum, variabel 

yang memiliki 

pengaruh rendah 

yaitu keamanan 

dan kenyaman, 

sedangkan 

variabel waktu 

tidak memiliki 

korelasi terhadap 

pemilihan rute 

perjalanan menuju 

Kota Jayapura  

2019 

Enrico 

Tumbel 

Pemilihan rute 

transportasi 

komoditi 

tomat pada 

pedagang di 

Pasar 

Tradisional 

Karombosan 

Manado 

Karombosan, 

Kota Manado 

Mengidentifikasi 

rute, moda 

transportasi, biaya 

operasional dari 

pengankutan 

komoditi tomat dari 

desa Tonsewer 

menuju pasar 

tradisional 

pinasungkulan 

karombosan 

manado, apakah 

sudah efektif dan 

efisien? 

Metode 

analisis 

deskriptif 

kuantitatif 

dan 

kualitatif 

Proses 

pengangkutan 

komoditas tomat 

dari desa 

tonsewer ke pasar 

pinasungkulan 

karombosan 

belum efektif dan 

efisien dengan 

melihat kondisi 

jalan, 

infrastruktur, 

moda transportasi 

dan rute tempuh 

yang diambil 

2016 

Sumber: Penulis, 2020 

 

Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi 

penelitian yang digunakan. Selain itu pada penelitian ini tidak melihat mana yang paling 

baik dari rute yang tersedia melainkan melihat karakter yang sesuai dengan para pelaku 

distribusi komoditas hortikultura di Kabupaten Lampung Barat. 
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1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

Sumber : Penulis,2020 

 
GAMBAR 1.3 KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN 
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1.7 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 

dua tahap yaitu pengumpulan data dan analisis data. Berikut di bawah ini akan 

dijelaskan mengenai metode penelitian tersebut: 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam 

penelitian terdapat dua jenis data yaitu data primer yang merupakan teknik 

pengumpulannya secara langsung oleh peneliti dan data sekunder yang 

pengumpulannya dapat dilihat dari berbagai dokumen penelitian yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. 

Teknik sampling data merupakan teknik dalam menentukan sampel yang 

dijadikan dalam objek penelitian dan dapat mewakili polulasi yang ada. Teknik 

pengambilan sampling data terdapat dua jenis sampel diantaranya , Probabilty 

Sampling atau teknik pengembilan sampel secara acak dengan setiap populasi 

mempunyai kesempatan yang sama sebagai objek penelitian dan Non-Probablity 

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak dan setiap 

populasi tidak mempunyai peluang yang sama sebagai objek penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan Non-Probablity Sampling dimana 

sampel yang diambil tidak secara acak dan memiliki kriteria khusus. Dalam 

pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik Purposive sampling yang mana 

pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan yang berfokus pada tujuan 

tertentu. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan tidak ditentukan 

oleh berapa responden yang dipilih tapi jumlah sampel yang digunakan cukup 

ketika data atau keterangan dari responden telah terpenuhi atau keterangan yang 

didapatkan dari responden relatif sama dalam menjawab pertanyaan.  

Populasi dalam penelitian ini merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan 

pendistribusian komoditas hortikultura dari proses awal hingga sampai ketangan 

konsumen. Dalam penentuan responden atau informan dipilih petani sebagai 

produsen, pengepul sebagai orang yang memasarkan dan supir yang membawa 

komoditas hortikultura hingga sampai ke pasar. Berikut merupakan kriteria 

sampel yang diperlukan : 
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1. Petani Komoditas Hortikultura 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan responden adalah sebagai berikut: 

a. Petani komoditas hortikultura yang memiliki lahan berada di Kecamatan 

Balik Bukit. 

b. Petani komoditas hortikultura yang mengirimkan komoditasnya untuk 

dijual 

c. Petani komoditas hortikultura yang menjual hasil komoditasnya kepada 

pengepul 

d. Mengetahui saluran distribusi apa yang digunakan dalam pendistribusian 

komoditas hortikultura di Kecamatan Balik Bukit. 

2. Pengepul atau Tengkulak 

Kriteria yang digunakan untuk menentukan responden adalah sebagai berikut: 

a. Pengepul yang mengirimkan komoditas hortikultura ke Kota Bandar 

Lampung. 

b. Pengepul komoditas hortikultura yang berlokasi di Kecamatan Balik 

Bukit. 

c. Pengepul yang mengambil komoditas hortikultura dari Kecamatan Balik 

Bukit 

3. Supir 

Kriteria supir yang dapat dijadikan responden adalah sebagai berikut : 

a. Supir yang pernah melakukan pengiriman menuju kota Bandar Lampung 

b. Mengetahui rute alternatif yang dapat digunakan untuk pendistribusian 

komoditas hortikultura dari Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung 

Barat menuju lokasi pasar yang berada di Kota Bandar Lampung 

c. Telah memiliki pengalaman 5 tahun atau lebih 

Dalam penelitian ini diperlukan data untuk dilakukan analisis untuk 

menjawab tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya data yang bentuknya 

sekunder dan primer. Berikut ini merupakan jenis data dan cara mendapatkan 

data: 
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1.8.1.1 Metode Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung oleh peneliti di 

lokasi penelitian. Data primer dibutuhkan untuk melengkapi data yang tidak 

didapatkan dari data sekunder. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data 

primer : 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data primer secara langsung 

dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat objek penelitian yaitu 

di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung barat dan rute atau rute yang 

biasanya digunakan dalam proses pengangkutan hasl komoditas dari lokasi 

lahan pertanian menuju lokasi pasar. Dalam melakukan observasi hal yang 

akan di observasi yaitu dimana lokasi lahan produksi komoditas hortikultura, 

lokasi pengepul komoditas hortikultura dan rute yang digunakan dalam proses 

pengangkutan yang meliputi kondisi rute, waktu tempuh, jarak dan biaya yang 

dikeluarkan. Dalam melakukan penelitian harus disertai foto atau visualisasi 

sebagai pendukung data dalam penelitian. 

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer dengan cara 

mewawancarai tokoh atau seseorang yang terlibat atau mengerti tentang 

informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam 

pengumpulan data primer ini narasumber yang dimintai keterangan yaitu 

narasumber yang terlibat dalam kegiatan distribusi komoditas hortikultura 

yaitu petani komoditas hortikultura yang menjual komoditas kepada tengkulak 

atau pengepul dan pengepul atau tengkulak yang menjual hasil komoditas 

hortikultura ke pasar yang berada di Kota Bandar Lampung. Untuk 

mendukung data ini perlu ditambahkan data pendukung seperti hasil 

wawancara yang dilakukan antara peneliti dan narasumber dalam memperoleh 

informasi yang dibutuhkan. 
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1.8.1.1 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari 

meneliti objek penelitian. Data sekunder didapatkan dari dokumen atau sumber 

lainnya yang telah dikumpulkan seperti dokumen survei yang dilakukan oleh 

sebuah instansi ataupun dari dokumen penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan 

sumber-sumber data primer: 

a. Kajian Literatur 

Kajian literarur merupakan pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen-dokumen penelitian terdahulu yang berkaitan dan digunakan untuk 

penelitian pemilihan sistem jaringan distribusi yang efektif dan efisien. Dalam 

menijau literatur untuk mendukung penelitian ini yaitu dengan menjinjau 

buku-buku seperti penelitian atau jurnal mengenai produksi pertanian 

komoditas hortikultura, sistem distribusi, pemilihan moda transportasi, sistem 

transportasi nasional dan lain-lain. 

 

b. Survei Instansi 

Survei instansi merupakan pengumpulan data yang berhubungan dengan 

penelitian dan dapat didapatkan dari instansi yang melakukanpenelitian 

tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan kunjungan ke beberapa instansi untuk 

meminta data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk penelitian ini 

mengunjungi Intansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lampung Barat atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Lampung Barat untuk mendapatkan peta mengenai lokasi pertanian komoditas 

hortikultura dan jaringan jalan yang mendukung proses pengangkutan 

komoditas hortikultura dari lokasi lahan yang berada di Kecamatan Bukit 

Kabupaten Lampung Barat sampai lokasi pemasaran yang berada di Kota 

Bandar Lampung.  
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TABEL 1.2 KEBUTUHAN DATA SEKUNDER 

 

No Instansi Kebutuhan  Data 

1 

Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lampung Barat (BAPPEDA) 

Peta lokasi persebaran komoditas 

hortikultura di Kabupaten Lampung 

Barat 

Peta Jaringan Jalan Kabupaten 

Lampung Barat 

2 

Dinas KomoditasPangan dan 

Hortikultura Kabupaten Lampung 

Barat / BPS Kabupaten Lampung 

Barat 

Jumlah Produksi Komoditas 

Hortikultura di Kabupaten Lampung 

Barat 

Sumber: Penulis, 2020 

 

1.8.2 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan teknik untuk menganalisis data yang kita 

peroleh dan digunakan untuk menjawab sasaran-sasaran penelitian untuk 

menjawab tujuan yang hendak dicapai. Berikut teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

Sasaran 1 : Mengidentifikasi kondisi eksisting pertanian komoditas 

hortikultura di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat 

Pada sasaran ini digunakan analis deskriptif yang menjabarkan mengenai 

kondisi spasial atau keruangan di lokasi penelitian. Untuk melakukan analisis ini 

dilakukan pengambilan data secara langusung ke lokasi penelitian untukmencari 

tahu dimana saja lokasi yang digunakan untuk pertanian komoditas hortikultura. 

Selain itu analisis ini digunakan untuk mengetahui lokasi mana saja yang menjadi 

tempat pengumpulan hasil komoditas. 

Sasaran 2 : Mengidentifikasi kondisi jaringan transportasi yang digunakan 

dalam pendistribusian komoditas hortikultura 

Setelah mengetahui lokasi persebaran lahan pertanian hortikultura, tempat 

pengempulan dan jumlah produksi dari lahan tersebut di lakukan analisis 

deskriptif untuk menjabarkan kondisi dari aktivitas yang di lakukan dalam proses 
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pengangkutan hasil komoditas hortikultura yang mencangkup sistem jaringan 

yang mendukung proses distribusi komoditas hortikultura dari lahan hingga ke 

pasar. Seperti kondisi jaringan distribusi, jarak, waktu tempuh, moda transportasi 

dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pengangkutan hasil komoditas 

hortikultura dari lahan menuju lokasi pasar yang berada di Kota Bandar Lampung. 

Sasaran 3 :Menganalisis jaringan transportasi yang sesuai dalam 

pendistribusian komoditas hortikultura di Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung Barat menuju Kota Bandar Lampung 

Pada sasaran ini dilakukan analisis deskriptif mengenai jaringan transportasi 

yang sesuai diterapkan dalam pendistribusian komoditas hortikultura di 

Kabupaten Lampung Barat menuju Kota Bandar Lampung. Dalam menentukan 

jaringan yang sesuai digunakan metode analisis deskriptif dengan 

membandingkan antara kondisi eksisting yang ada dalam pendistribusian 

komoditas hortikultura dengan kondisi jaringan yang ideal dalam pendistribusian 

komoditas hortikultura berdasarkan literatur yang digunakan. 
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1.8 Ketersediaan Data 

 

TABEL 1.2 KETERSEDIAAN DATA 

 

Sasaran Sub Bab Input Metode Pengumpulan Data 
Ketersediaan 

Data 
Sumber Teknik Analisis Output 

Sasaran 1 : 
Mengidentifikasi kondisi 

eksisting 

pertaniankomoditas 

hortikulturaa di 

Kecamatan Balik Bukit 

Kabupaten Lampung 

Barat. 

Lokasi Lahan 

Pertanian (Luas) 
Luas Lahan Kajian dokumen dan observasi V Bappeda 

Analisis Spasial 
Kondisi 

eksisting 

pertanianko

moditas 

hortikultura 

Lokasi 

Pengumpulan (guna 

lahian + Titik 

Pengumpulan) 

Titik Pengumpulan Observasi V Primer 

    

Sistem Pengiriman 

Komoditas 

Hortikultura (Rantai 

pasar dan Moda 

pengiriman) 

Rantai Distribusi Wawancara V Primer Analisis Deskriptif 

Moda Transpotasi Observasi V Primer Analisis Deskriptif 

Produksi dan jenis 

komoditas 

Komoditas dan jumlah 

produksi 
Kajian dokumen V BPS 

Analisis Deskriptif 

dan Analisis 

Statistik Deskriptif 

Kondisi 

Jaringan 

Transportasi 

dari masing 

masing 

alternatif 

rute 

Sasaran 2 : 

Mengidentifikasi kondisi 

jaringan transportasi yang 

digunakan dalam 

pendistribusian 

komoditas hortikultura 

dari lokasi pengumpulan 

menuju lokasi pasar 

Kondisi Jaringan 

Rute 1 

Jenis Jalan Kajian dokumen V Bappeda 

Jarak Observasi V Primer 

Waktu Observasi V Primer 

Keaman dan Kenyaman Wawancara V Primer 

Kondisi Jalan (Kerusakan) Observasi V Primer 

Biaya 
Wawancara dan Kajian 

dokumen 
V Primer 

Kondisi Jaringan Jenis Jalan Kajian dokumen V Bappeda 
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Sasaran Sub Bab Input Metode Pengumpulan Data 
Ketersediaan 

Data 
Sumber Teknik Analisis Output 

Rute 2 Jarak Observasi V Primer 

Waktu Observasi V Primer 

Keaman dan Kenyaman Wawancara V Primer 

Kondisi Jalan (Kerusakan) Observasi V Primer 

Biaya 
Wawancara dan Kajian 

dokumen 
V Primer 

Kondisi Jaringan 

Rute 3 

Jenis Jalan Kajian dokumen V Bappeda 

Jarak Observasi V Primer 

Waktu Observasi V Primer 

Keaman dan Kenyaman Wawancara V Primer 

Kondisi Jalan (Kerusakan) Observasi V Primer 

Biaya 
Wawancara dan Kajian 

dokumen 
V Primer 

Sasaran 3 : Menganalisis 

jaringan transportasi yang 

sesuai dalam 

pendistribusan hasil 

komoditas hortikultura 

dari lahan sampai lokasi 

pasar di Kota Bandar 

Lampung. 

Pembentuk Harga 

Pasar 

Saluran Distribusi Wawancara V Primer 

Analisis Deskriptif 

Jaringan 

transportasi 

yang sesuai 

Pemilihan Jaringan 

Transportasi 
Wawancara V Primer 

Jaringan transportasi 

yang sesuai 

digunakan dalam 

pendistribusian 

komoditas 

hortikultura 

Kondisi Eksisting Pertanian 

Hortikultura 

Wawancara dan Kajian 

dokumen 
V Primer 

Analisis Deskriptif 
Moda dan jaringan 

transportasi yang tersedia 
Wawancara dan Observasi V Primer 

Sumber: Penulis 2020
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1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian ini diambil, rumusan 

masalah dan pertanyaan penilitian yang didapatkan serta tujuan dan sasaran 

penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian berupa 

ruang lingkup wilayah dan substansi, keaslian penilitian, kerangka penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang berupa teori yang digunakan 

dalam penelitian ini yang terkait dengan distribusi. 

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENILITIAN 

Pada bab ini berisi gambaran umum wilayah penelitian yang kita pilih. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab metodologi penelitian berisi mengenai metode yang digunakan dalam 

kegiatan penelitian seperti metode pengumpulan data, metode analisis data dll. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup berisi mengenai rancangan penelitian, ringkasan proposal 

penilitian, rancangan awal laporan penelitian, dan juga rencana kerja selama 

dalam kegiatan penelitian. 


