
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan jasa, perusahaan manufaktar maupun perusahaan dagang dalam 

menjalankan bisnisnya tidak terlepas dari strategi pemasaran yang digunakan agar 

dapat bersaing di pasar global. Perluasan produksi yang sangat pesat telah terjadi, 

dan ribuan produk baru diperkenalkan. Sejalan dengan itu, besar dan kerumitan 

(complexity) perusahaan juga sangat berubah. Produksi pabrik tunggal (single-

plant production) diganti dengan operasi multipabrik yang tersebar luas. Secara 

geografis pasar pun berkembang dari tujuan produksi regional menjadi nasional 

dan bahkan multinasonal, serta distribusi dilakukan dalam waktu yang relatif 

singkat.

Masukan (input) produksi mencakup berbagai bahan yang harus disediakan, 

diangkut dan disimpan pada berbagai tahap dalam proses produksi. Bahan yang 

letaknya jauh harus dipindahkan, kapan harus disimpan, dan kemampuan satu 

bahan mentah diganti dengan bahan mentah lain, semuanya merupakan bidang 

yang amat penting untuk pengambilan keputusan manajemen.



 

PT. Pertamina (Persero) UPms II Depot Panjang merupakan bagian dari direktorat 

pemasaran PT Pertamina (Persero) Region II Palembang yang bergerak di bidang 

Pemasaran minyak dan gas bumi. Sejak berdiri pada 10 desember 1957 PT. 

Pertamina sudah melayani kebutuhan masyarakat lampung baik kebutuhan akan 

Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun kebutuhan akan Non Bahan Bakar Minyak 

(NBBM). Selain Sebagai Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. 

Pertamina (Persero) UPms II Depot Panjang merupakan perusahaan perdagangan 

yang kegiatannya adalah menjual produk – produknya baik yang berupa BBM 

maupun yang berupa NBBM kepada konsumen.

Barang yang dikelola berbentuk barang dagangan (commodities). Barang 

dagangan merupakan barang yang diperoleh dalam keadaaan jadi dan disimpan 

digudang untuk dijual kembali. Kegiatan PT. Pertamina (Persero) UP UPms II 

Depot Panjang adalah pengadaaan BBM dari perusahaan unit atau depot lainnya 

dan kemudian menyalurkan kepada konsumen. Yang terbagi dalam dua macam 

tipe penjualan. Yakni, Penjualan tunai dan Penjualan kredit. Penjualan tunai 

diperuntukan untuk barang dagangan berupa BBM berjenis Premium, Solar, 

Pertamax, Dan Minyak tanah bersubsidi. Sedangkan penjualan kredit 

diperuntukan untuk Pertamax, MFO (Marine Fuel Oil).

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebagai gerbang bisnis Retail 

BBM PT. PERTAMINA (PERSERO) yang bersentuhan langsung dengan 

konsumen harus mampu meningkatkan kualitas layanan agar tetap memiliki daya 

saing dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Penerapan penyaluran 
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pendistribusian BBM yang baik penting dilakukan agar kelancaran persediaan 

BBM di SPBU tidak terganggu. Ini merupakan salah satu upaya menstandarkan 

prosedur layanan pelanggan SPBU, dan dapat digunakan sebagai panduan dalam 

memberikan pelayanan secara komprehensif di SPBU. Dari hal-hal tersebut, 

penulis tertarik untuk membahas tentang " Sistem Dan Prosedur 

Pendistribusian BBM Untuk SPBU Pada PT. Pertamina (Persero) Unit 

Pemasaran II Depot Panjang " dengan harapan dapat meningkatkan 

pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU pada PT Pertamina 

(Persero) UPMS II Depot Panjang, sehingga efisien dan efektifitas yang diperoleh 

PT Pertamina (Persero) UPms II Depot Panjang makin meningkat dan juga 

meningkatkan daya saing dengan perusahaan penjual bahan bakar minyak (BBM) 

lain yang ada di provinsi lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas yang menjadi perumusan 

masalah dalam penulian Laporam Penulisan Tugas Akhir ini adalah “Apakah 

Sistem Dan Prosedur Pendistribusian BBM Untuk SPBU Pada PT. 

Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Depot Panjang Telah Memenuhi 

Kriteria SPI Yang Berlaku?” sehingga dengan adanya pembahasan tentang 

Pendistribusian BBM ini dapat membantu pengusaha SPBU lain untuk dapat 

mengefektifkan penjualan BBM kepada masyarakat luas oleh PT Pertamina 

(Persero) UPms II Depot Panjang.

1.3 Batasan Masalah
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Penulis ingin membatasi permasalahan didalam laporan tugas akhir ini hanya pada 

Sistem dan Prosedur Pendistribusian BBM Untuk SPBU yang terjadi didalam PT. 

Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Depot Panjang. 

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

1. a. Secara akademis

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan teori-teori yang didapat 

dalam perkuliahan dengan praktek-praktek yang ada di lapangan dan juga 

sebagai bahan referensi bagi peneliti yang lain.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai 

saluran distribusi pada PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Depot 

Panjang dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Di dalam melakukan penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan Metode 

sebagai berikut:

1 . Penelitian Kepustakaan  ( Library Research )

Suatu tehnik pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca literatur dari 

berbagai buku yang ada hubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penulisan ini.

2 . Penelitian Lapangan ( Field Research )

Suatu tehnik pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan penelitian 

langsung kelapangan atau melihat objek yang diteliti.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu:

a. Observasi
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Penulis melaksanakan pengamatan langsung dengan melaksanakan praktek kerja 

lapangan selama 2 (dua) bulan pada PT Pertamina (Persero) UPms II Depot 

Panjang.

b. Interview

Penulis Melakukan tanya jawab yang telah penulis susun sebelumnya kepada para 

pekerja dan prakarya PT Pertamina (Persero) UPms II Depot Panjang untuk 

informasi yang diperlukan didalam pembuatan laporan yang akan dibuat penulis.

c. Dokumentasi

Penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan 

pengcopyan dokumen dan arsip yang terdapat pada PT Pertamina (Persero) UPms 

II Depot Panjang Yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang 

dibahas.

1.6 Manfaat Penulisan Laporan Akhir

a. Secara Akademis

Manfaat secara akademis untuk menambah wawasan serta ilmu 

pengetahuan agar dapat menjadi bahan masukan untuk mata kuliah 

Diploma tiga Akuntansi.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis adalah sebagai bahan masukan bagi perusahaan dan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diangkat.
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