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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perusahaan dalam keberadaannya sebagai organisasi pada 

prinsipnya mempunyai tujuan untuk menjaga kelangsungan 

hidupnya sekaligus memeperoleh laba yang optimal. Keberhasilan 

tersebut tercapai, dengan salah satu faktornya adalah karena 

perusahaan menggunakan konsep dan strategi pemasaran yang 

jitu dan handal serta dapat di implementasikan dengan tepat dan 

mampu mengarah pada usaha untuk mengetahui kebutuhan dan 

keinginan pembeli, sehingga dapat tercapai volume penjualan yang 

menguntungkan secara optimal. Oleh karena itu perusahaan harus 

menentukan kebijakan marketing mix secara tepat seseuai dengan 

kebutuhan dalam penerapannya. 

Didalam marketing mix terdapat empat komponen penting 

dimana satu dengan lainnya saling berhubungan erat dalam upaya 

mencapai tujuan perusahaan. Marketing mix tersebut dapat 

diartikan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. Suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi konsumen yaitu dengan 

pembuatan produk sesuai dengan selera konsumen atau dengan 

penerapan harga yang tepat. Maksudnya harga dan manfaat 

diperoleh mampu memuaskan konsumen. Namun selain itu 
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promosi juga perlu dilakukan agar konsumen mengetahui atau 

kenal dengan produk yang ditawarkan. Hal terakhir yang 

menunjang keberhasilan mempengaruhi konsumen adalah 

distribusi. Saluran distribusi merupakan bagian penting dari strategi 

pemasaran, karena cepat atau lambatnya produk sampai 

kekonsumen merupakan indikasi akan kemudahan konsumen 

dalam mendapatkan produk. 

Pemilihan saluran distribusi ditentukan oleh pola pembelian 

konsumen, sifat dan corak pasar, produk yang bersangkutan, 

perantara, dan perusahaan itu sendiri. Apabila ingin mengetahui 

apakah sudah menggunakan saluran distribusi yang tepat bisa 

diukur dari efisiensi saluran yang digunakan yaitu dengan melihat 

hasil yang dicapai. Dengan pengertian apakah dengan 

menggunakan saluran distribusi tersebut perusahaan telah 

mencapai targetnya atau mencapai volume penjualan yang 

menguntungkan. Apabila target yang telah dicapai dan volume 

meningkat maka sudah dapat dipastikan strategi yang dilaksanakan 

sudah efektif dan efisien. 

Saluran distribusi berpengaruh terhadap peningkatan volume 

penjualan, karena banyak sedikitnya produk yang sampai ketangan 

konsumen ditentukan oleh perantara yang merupakan penghubung 

dari produsen ke konsumen. Semakin banyaknya perantara yang 

digunakan, maka produk juga akan semakin menyebar ke berbagai 
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wilayah konsumen. Sehingga mudah didapatkan oleh konsumen 

dimana ia tinggal. 

Dalam kenyataannya masih banyak perusahaan sudah 

menetapkan saluran distribusi, tetapi belum dapat memaximalkan 

volume penjualannya. Hal inilah yang melatar belakangi penulis 

untuk melakukan penelitian tentang EVALUASI BIAYA SALURAN 

DISTRIBUSI BBM PADA PT. PERTAMINA (Persero) DEPOT 

BOYOLALI 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan 

masalah yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Saluran distribusi jenis apa yang digunakan PT. PERTAMINA 

(Persero) dalam memasarkan produknya? 

2. Saluran distrbusi manakah yang lebih efisien, antara distribusi 

langsung atau tak langsung? 

 

C. TUJUAN PENULISAN 

Suatu kegiatan dilaksanakan adanya suatu tujuan yang ingin 

dicapai. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka perusahaan yang 

dilakukan akan lebih terarah. Adapun tujuan disusunnya Tugas 

Akhir ini  adalah: 
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1. Untuk mengetahui jenis saluran distribusi yang digunakan oleh 

PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali dalam memasarkan 

produknya. 

2. Untuk mengetahui saluran distribusi yang lebih efisien, distribusi 

langsung atau tidak langsung pada PT. PERTAMINA (Persero) 

Depot Boyolali 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Mendewasakan penulis dalam hal penganalisaan dan dalam hal 

pemecahan masalah yang ada dalam perusahaan/instansi 

khususnya dibidang yang ada hubungannya dengan laporan 

studinya. 

2. Bagi Perusahaan 

Memberikan bahan masukan sebagai pertimbangan dan 

perencanaan bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan 

pemasaran dibidang distribusi yang efektif. 

3. Bagi Pihak Fakultas 

Sebagai tambahan referensi mengenai suatu karya ilmiah. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan pada perusahaan PT. PERTAMINA 

(Persero) Depot Boyolali 
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2. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari obyek  yeng diteliti 

melalui pengamatan pengambilan data yang relatif  berkaitan 

dengan penelitian (tidak melalui media perantara) dan 

melakukan pengolaan data itu sendiri. Data itu berupa data 

biaya distribusi dan data armada transportasi yang 

digunakan oleh  PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui 

media perantara (Diperoleh dan dicatat pihak lain) yang 

diambil dan disusun sesuai dengan keperluan penelitian, 

umumnya berupa catatan, laporan historis, dokumen dan 

sumber informasi lainnya. Data ini berupa : data tentang 

sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan yaitu PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali. 

3. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah : 

a. Wawancara 

Penulis  melkukan wawancara langsung dengan pihak terkait 

untuk menggali informasi yang relevan denghan 

permasalahan penelitian untuk memperoleh data yang 

diperlukan. 
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b. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung pada PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

selaku obyek yang diteliti. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah: 

a. Analisis deskriptif kualitatif 

Metode penulisan data dengan cara memilah-milah data, 

mengelompokkan data dan memaparkan data yang 

diperoleh disertai Interpretasi berdasarkan data yang 

nampak sebagaimana adanya. 

b. Analisis efisiensi biaya distribusi 

Analisis biaya distribusi digunakan untuk mengetahui saluran 

distribusi yang lebih efisien, apakah saluran langsung atau 

tidak langsung dengan rumus : 

x100%
penjualan volume
distribusi biayaE =

(Radiosunu,2001) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Pemasaran 

Dalam sebuah perusahaan, pemasaran merupakan sebuah faktor 

penting dalam suatu siklus yang bermula dan berakhir dengan kebutuhan 

konsumen. Pemasaran harus dapat menafsirkan kebutuhan-kebutuhan 

konsumen dan mengkoordinasikannya dengan data pasar seperti; lokasi 

konsumen, jumlahnya dan kebutuhan mereka. Informasi tersebut dapat 

dipakai sebagai dasar untuk mengadakan pengolahan bagi kegiatan 

produksi. Dalam hal ini, tugas produsen adalah membuat barang secara 

fisik, dan untuk menyampaikannya kepada konsumen perlu 

dikombinasikan dengan jasa-jasa seperti kredit, penentuan harga, 

pemberian informasi. Suatu siklus akan berakhir apabila konsumen 

merasa puas terhadap pemilikan suatu barang. Tentu saja, siklus ini akan 

terjadi secara berulang-ulang atau terus-menerus. 

Kegiatan pemasaran bukan semata-mata kegiatan untuk menjual 

barang atau jasa sebab kegiatan sebelum dan sesudahnya juga 

merupakan suatu kegiatan pemasaran. Banyak ahli ekonomi memberikan 

pengertian tentang pemasaran. Banyak ahli Ekonomi memberikan 

pengertian tentang pemasaran, antara yang satu dengan yang lainnya 

mempunyai sudut pandang yang berbeda, beberapa definisi antara lain: 

a. Pemasaran adalah salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk 
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memepertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan 

mendapatkan laba. (Swastha & Irawan : 2005). 

b. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. (William J. Stanton dalam Basu Swastha DH dan 

Irawan : 2005. Manajemen Pemasaran Modern)

c. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajeral yang di 

dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan produk lain (Kotler, 

1997) 

2. Pengertian Saluran Distribusi 

Marketing mix terdapat kombinasi yang saling berkaitan meliputi 

produk, struktur harga, promosi, dan distribusi. Distribusi merupakan 

faktor penting yang tidak boleh diabaikan dalam kegiatan memperlancar 

arus barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Hal ini 

menyangkut masalah penentuan strategi pemasaran, termasuk 

penentuan pemilihan saluran distribusi. 

Menurut Basu Swastha (1996). Saluran distribusi untuk suatu 

barang adalah saluran yang akan digunakan oleh produsen untuk 

menyalurkan barang tersebut dari produsen ke konsumen atau pemakai 

industri. Sedangkan menurut Gitosudarmo (1999). Saluran distribusi 

merupakan kegiatan yang harus dilakuakan oleh perusahaan untuk 
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menyalurkan menyebarkan, mengirim serta menyampaikan barang yang 

dipasarkannya ini kepada konsumen. 

3. Lembaga saluran distribusi menurut Basu Swastha & Sukotjo (1999) 

yaitu: 

a. Produsen, yaitu pihak yang menyediakan barang atau jasa. 

b. Perantara, merupakan kegiatan usaha yang berdiri sendiri dan berada 

diantara produsen dan konsumen. 

c. Konsumen akhir, merupakan pihak yang akan membeli dan 

menggunakan barang atau jasa. 

4. Jenis Saluran Distribusi 

Terdapat dua macam saluran distribusi, yaitu: 

a. Saluran Distribusi Langsung 

Saluran distribusi langsung adalah saluran distribusi dari 

produsen ke konsumen akhir tanpa menggunakan perantara. (Basu 

Swastha & Irawan, 1990). Keuntungan dari distribusi langsung adalah 

ketika produsen menjual langsung kepada konsumen akhir sehingga 

produsen mempunayi kontrol penuh atas harga yang dikenakan pada 

konsumen dan mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. 

b. Saluran Distribusi Tidak Langsung 

Dalam saluran distribusi tidak langsung, produsen 

menyalurkan produknya melalui perantara yang kemudian disalurkan 

kepada konsumen akhir. (Basu Swastha & Irawan, 1990). Perantara 

ini sering disebut dengan pedagang besar, pengecer, dan agen. 

Keuntungan memakai saluran distribusi tidak langsung yaitu 
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memperluas jangkauan pasar untuk mendapatkan calon pembeli 

baru. 

5. Alternatif Saluran Distribusi 

Alternatif saluran yang digunakan pada umumnya dikaitkan 

dengan jenis barang yang ada. Dalam hal ini ada dua macam saluran, 

yaitu: 

a. Saluran Barang Konsumsi 

Adapun macam-macam saluran distribusi barang konsumsi menurut 

Basu Swastha & Irawan (2005) adalah: 

1). Produsen - Konsumen 

Bentuk saluran distribusi yang paling sederhana dan paling 

pendek karena tanpa menggunakan perantara. 

2). Produsen - Pengecer - Konsumen 

Disebut juga saluran distribusi langsung, tetapi pengecer  besar 

langsung melakukan pembelian pada produsen. 

3). Produsen - Pedagang Besar - Pengecer - Konsumen 

Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada 

pedagang besar saja, tidak melayani kepada pengecer. 

4). Produsen - Agen - Pengecer - Konsumen 

Di sini, produsen memilih agen (Agen penjual atau agen pabrik) 

sebagai penyalurnya. 
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5). Produsen - Agen - Pedagang Besar - Pengecer - Konsumen 

Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen 

sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada 

pedagang besar yang kemudian menjualnya pada toko-toko kecil.  

b. Saluran Barang Industri 

Ada empat macam saluran yang dapat digunakan untuk mencapai 

pemakai industri menurut Basu Swastha & Irawan (2005). Keempat 

macam saluran distribusi tersebut adalah: 

1). Produsen – Pemakai Industri 

Saluran distribusi dari produsen ke pemakai industri ini merupakan 

saluran yang pendek dan disebut saluran distribusi langsung. 

2). Produsen – Distribusi Industri – Pemakai Industri 

Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi accesory 

equipment kecil dapat menggunakan distributor industri untuk 

mencapai pasarnya. 

3). Produsen – Agen – Pemakai Industri 

Biasanya saluran distribusi semacam ini dapat dipakai untuk 

produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. 

4). Produsen – Agen – Distributor Industri – Pemakai Industri 

Saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan 

mempertimbangkan bahwa urut penjualan terlalu kecil. 

6. Fungsi-Fungsi Saluran Distribusi Menurut Kotler (1997) 

a. Informasi 
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Mengumpulkan informasi penting untuk perencanaan dan 

melancarkan pertukaran. 

b. Promosi 

Penyebaran komunikasi yang persuasif mengeani penawaran barang. 

c. Pemesanan 

Mencari dan menjamin hubungan dengan calon pembeli. 

d. Negosiasi 

Usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal lain 

yang berhubungan dengan penawaran sehingga perpindahan hak 

kepemilikan atau pengawasan bisa dilaksanakan. 

e. Pembiayaan 

Permintaan dan penyebaran dana untuk menutupi biaya pekerjaan 

saluran distribusi. 

f. Pembayaran 

Pembeli membeli faktur melewati Bank atau lembaga keuangan 

kepada penjual atas produk. 

g. Pengambilan Resiko 

Perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan penyaluran oleh distributor. 

h. Prosesi Fisik 

Penyimpanan barang dan penjualan produk secara fisik dari bahan 

mentah sampai ke konsumen akhir. 
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7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Saluran Distribusi 

Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang 

sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusi. Faktor-faktor 

tersebut antara lain; (a) Pertimbangan pasar, (b) Pertimbangan barang, 

(c) Pertimbangan perusahaan dan, (d) Pertimbangan perantara (Basu 

Swastha & Irawan, 2005) 

a. Pertimbangan Pasar 

1). Konsumen atau Pasar Industri 

Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang 

atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika 

pasarnya berupa konsumen dan pasar industri akan 

menggunakan lebih dari satu saluran. 

2). Jumlah Pembeli Potensial 

Apabila jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya perusahaan 

dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada pemakai 

3). Konsentrasi Pasar Secara Geografi 

Secara geografis, pasar dapat dibagi ke dalam beberapa 

konsentrasi. Untuk daerah konsentrasi yang mempunyai tingkat 

kepadatan tinggi khususnya untuk pasar industri maka 

perusahaan dapat menggunakan distributor industri. 

4). Jumlah Pesanan 

Tingkat volume penjualan dari sebuah perusahaan akan sangat 

berpengaruh terhadap saluran yang dipakainya. 
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5). Kebiasaan Dalam Pembelian 

Kebiasaan membeli dari konsumen akhir berpengaruh terhadap 

kebijaksanaan dalam penyaluran. Kebiasaan membeli ini antara 

lain ; keamanan untuk membelanjakan uangnya, tertariknya pada 

pembelian dengan kredit, lebih senangnya melakukan pembelian 

yang tidak berkali-kali, tertariknya pada pelayanan penjual. 

b. Pertimbangan Barang 

1). Nilai Unit 

Jika nilai barang yang dijual relatif rendah maka produsen 

cenderung memakai saluran distribusi yang panjang, tetapi jika 

nilai unitnya relatif tinggi maka saluran distribusinya pendek / 

langsung. 

2). Besar dan Berat Barang 

Jika ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai 

barangnya sehingga terdapat beban yang berat bagi perusahaan, 

maka sebagian biaya tersebut dapat dialihkan kepada perantara. 

3). Mudah Rusaknya Barang 

Jika barang uang dijual mudah rusak maka perusahaan tidak perlu 

menggunakan perantara. Jika ingin menggunakan perantara maka 

harus dipilih yang memiliki fasilitas penyimpanan yang baik. 

4). Sifat Teknis 

Pertimbangan sifat teknis barang tertentu misalnya barang 

instalasi yang harus diterangkan secara teknis dalam penggunaan 

dan pemeliharaannya. Dalam hal ini produsen harus mempunyai 
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kontrol terhadap perantara yang bertugas menjual barang instalasi 

ini. 

5). Barang Standar dan Pesanan 

Jika barang yang dijual berupa barang standar maka dipelihara 

sejumlah persediaan pada penyalur. Demikian pula sebaliknya, 

jika barang yang dijual berdasarkan pesanan maka penyalur tidak 

perlu memelihara persediaan. 

6). Luas Product Line 

Jika perusahaan membuat satu macam barang, maka 

penggunaan pedagang besar sebagai penyalur adalah baik. 

Tetapi, jika barangnya bermacam-macam maka perusahaan dapat 

menjual langsung kepada para pengecer. 

c. Pertimbangan Perusahaan 

1). Sumber Pembelanjaan 

Saluran distribusi pendek kebanyakan hanya dilakukan oleh 

perusahaan yang kuat di bidang keuangannya. Perusahaan yang 

tidak kuat keuangannya akan cenderung menggunakan saluran 

distribusi lebih panjang 

2). Pengalaman dan Kemampuan Manajemen 

Biasanya perusahaan dalam menjual barang baru atau memasuki 

pesanan baru memakai perantara. Hal ini disebabkan perantara 

sudah mempunyai pengalaman, sehingga manajemen 

perusahaan dapat mengambil pelajaran dari perantara. 
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3). Pengawasan Saluran 

Pengawasan akan lebih mudah dilakukan bilamana saluran 

distribusinya pendek. Jadi perusahaan yang ingin mengawasi 

penyaluran barang cenderung memilih saluran yang pendek 

walaupun ongkosnya tinggi. 

4). Pelayanan yang Diberikan oleh Penjual 

Pelayanan produsen yang baik dengan memberikan fasilitas dan 

sarana akan menentukan banyaknya perantara yang bersedia 

menjadi penyalurnya. 

d. Pertimbangan Perantara 

1). Pelayanan yang Diberikan oleh Perantara 

Perantara memberikan pelayanan dengan menyediakan fasilitas 

yang baik, maka produsen akan bersedia menggunakannya 

sebagai penyalur. 

2). Kegunaan Perantara 

Perantara yang apabila selalu mempunyai inisiatif memberikan 

usulan atau ide yang sifatnya membangun maka dapat sebagai 

bahan pertimbangan pemakaian perantara oleh produsen. 

3). Sikap Perantara Terhadap Kebijaksanaan Produsen 

Perantara yang mau bersedia menerima resiko yang dibebankan 

oleh produsen, maka produsen dapat memilihnya sebagai 

penyalur. 

4). Volume Penjualan 
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Dalam hal ini, produsen cenderung memilih perantara yang dapat 

menawarkan volume penjualan yang besar untuk jangka waktu 

yang lama. 

5). Ongkos 

Jika ongkos dalam penyaluran barang dapat lebih ringan dengan 

menggunakan perantara, maka hal ini bisa dilaksanakan terus 

oleh produsen. 

8. Pengertian Biaya Distribusi 

Dalam arti sempit biaya pemasaran seringkali dibatasi artinya 

sebagai biaya penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan 

membawa produk ke pasar (Mulyadi, 1999). 

Dalam arti luas biaya pemasaran meliputi semua biaya yang 

terjadi sejak saat produk selesai di produksi dan disimpan dalam gudang 

sampai produk tersebut diubah dalam bentuk uang tunai. (Mulyadi, 1999) 

a. Penggolongan Biaya Distribusi 

Secara garis besar biaya distribusi dapat dibagi menjadi dua golongan 

besar menurut Mulyadi (1999). 

1). Biaya mendapatkan pesanan (order getting costs) yaitu semua 

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh salesmen dan komisi. 

2). Biaya memenuhi pesanan (order filling costs) yaitu semua biaya 

yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar semua produk yang 

telah diproduksi dapat sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya 

untuk mengumpulkan uang dari pembeli yang termasuk dalam 

golongan ini adalah biaya pembukuan dan pengiriman, biaya 

pemfakturan dan biaya penagihan. 
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b. Menurut Mulyadi (1999) fungsi biaya distribusi digolongkan sebagai 

berikut: 

1). Biaya Penjualan 

Contoh : gaji salesman, bonus dan komisi serta biaya perjalanan 

salesman, biaya telepone. 

2). Biaya Pergudangan 

Contoh : gaji karyawan bagian gudang, biaya sewa gudang. 

3). Biaya Pembungkusan dan Pengiriman 

Contoh : gaji karyawan bagian pembungkusan dan pengiriman , 

biaya bahan pembungkusan, biaya pengiriman, biaya angkutan 

untuk produk yang dikembalikan (retur penjualan) 

4). Biaya Kredit dan Penagihan 

Contoh : biaya karyawan bagian penagihan, kerugian 

penghapusan piutang, potongan tunai. 

5). Biaya Akuntansi Pemasaran 

Contoh : gaji karyawan bagian administrasi pemasaran. 

9. Pengertian Efisiensi 

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input 

atau dengan istilah lain output per unit input. (Mahmudi : 2005). Adapun 

rumus perhitungan efisiensi biaya adalah: 

x100%
penjualan volume
distribusi biayaE =

(Radiosunu,2001) 
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Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi 

adalah berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam 

upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jika pengorbanan yang 

dikeluarkan terlalu besar maka dapat dikatakan tidak efisien. 

B. KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pemikiran merupakan inti dari semua penjelasan yang rinci 

dari suatu penelitian yang diteliti, kerangka pemikiran merupakan penjabaran 

dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Jadi, kerangka pemikiran akan 

memberikan jawaban yang ada dalam perumusan masalah. 

Saluran distribusi merupakan sutau rute penyaluran barang dari 

produsen sampai ke konsumen akhir, saluran distribusi tersebut dapat 

digambarkan dalam suatu struktur. Oleh karena itu, untuk mempermudah 

penelitian maka dapat digambarkan pemikiran dalam bentuk bagan, sebagai 

berikut: 

 PRODUSEN 

Saluran Distribusi 

Saluran distribusi Saluran distribusi 

Efisiensi biaya Efisiensi biaya 

Hasil Biaya Hasil Biaya 

Dibandingkan 
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Keterangan: 

Dalam menyalurkan produk yang dihasilkan PT. PERTAMINA (Persero) 

depot Boyolali menggunakan dua jenis saluran distribusi yaitu distribusi langsung 

dan saluran distribusi tidak langsung. Dalam saluran distribusi tidak langsung, 

perusahaan menggunakan perantara yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar 

Umum (SPBU) dan agen Minyak Tanah. Dalam saluran distribusi langsung, PT. 

Pertamina (Persero) mempunyai beberapa konsumen. Adapun konsumen 

tersebut antara lain, TNI, POLRI, dan Industri. 

Dari kedua saluran tersebut PT. Pertamina (Persero) Depot Boyolali 

dapat membandingkan kedua biaya distribusi terhadap volume penjualan yang 

telah dicapai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui distribusi yang paling efisien 

bagi perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat lebih menekankan pada 

penggunaan saluran distribusi yang paling optimal.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PERTAMINA adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang 

dimiliki pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri  

sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada 

tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. PERMINA dan 

setelah merger dengan PN. PERTAMIN di tahun 1968 namanya 

berubah menjadi PERTAMINA. Nama ini tetap dipakai setelah status 

hukumnya berubah menjadi PT. PERTAMINA (Persero) pada tanggal 

17 September 2003 berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 pada tanggal 

23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 

PT. PERTAMINA (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris 

Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan 

disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui SK No. C-24025 

HT.01.01 pada tanggal 9 Oktober 2003. pendirian perusahaan ini 

dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam: 

a. UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

b. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan 

Perseroan (Persero) 

c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2003 tentang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



22 

 

Peralihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaaan Perseroan 

(Persero). 

2. Profil Depot Boyolali 

Depot Boyolali berlokasi di Jalan Raya Solo-Semarang KM 18. 

Depot Boyolali dibangun pada tahun 2002 yang disuplai dari Kilang 

Unit Pengolahan IV Cilacap melalui jalur pipa multi produk. Depot 

Boyolali dipersiapkan untuk melayani distribusi BBM wilayah Jawa 

Tengah bagian timur dan untuk memperkuat upaya pasokan BBM dari 

Depot Rewulu dan Depot Cepu. Depot Boyolali memiliki tiga unit 

tangki penyimpanan berkapasitas 39.000 kiloliter untuk bensin 

premium, tiga unit tangki minyak tanah kapasitas 15.000 kiloliter, dan 

tiga unit tangki minyak solar dengan kapasitas 45.000 kiloliter. 

Dalam  operasional penyaluran BBM dari Depot Rewulu ke 

Depot Boyolali melalui jalur pipa yang memiliki panjang lebih dari 

66.463 kilometer yang berdiameter 12 inchi dan mampu menampung 

BBM 4850 KL. Di Depot Boyolali, Pertamina juga  mengoperasikan 68 

unit mobil tangki untuk operasional pengiriman. Dalam 

mendistribusikan BBM setiap harinya. Depot Boyolali mampu 

menyalurkan kurang lebih 1950 KL untuk jenis Premium, 500 KL 

untuk jenis Minyak Tanah, dan 890 KL untuk jenis Solar. Depot 

boyolali melayani 202 SPBU dan 31 Agen Minyak Tanah di wilayah :  

1. Boyolali 

2. Surakarta 

3. Sukoharjo 

4. Karanganyar 
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5. Sragen 

6. Wonogiri 

7. Klaten 

8. Salatiga 

9. Semarang Selatan 

10. Cepu 

11. Purwodadi / Grobogan 

12. Madiun 

13. Ngawi 

14. Magetan 

15. Pacitan 
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3. Struktur Organisasi Depot Boyolali 

Gambar III.1. 

Struktur Organisasi PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

 

Keterangan : 

a. Operation Head  (OH) Depot Boyolali 

Sebagai pimpinan utama yang tertinggi Pertamina Depot 

Boyolali. Bertugas mengkoordinasi segala kegiatan dan 

memberikan motivasi terhadap anak buahnya dan menentukan 

kebijakan dalam rangka pengembangan demi kemajuan depot 

yang dipimpinnya dan bertanggung jawab secara keseluruhan 

terhadap kelangsungan kegiatan depot baik internal maupun 

eksternal. 

 

OPERATION HEAD 

LAYANAN 

PENJUALAN

PPP LAYANAN UMUM 
& SKURITI 

KEUANGAN LAYANAN JASA 
PEMELIHARAAN 

L k 3 QQ 

CONTROL 

TRANSPORTASI 

SDM 
OUTSOURCING 
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b. Bagian Penimbunan dan  Penyaluran (PP) 

Pengawas penimbunan dan penyaluran (PP) membawahi 

control room dan transportasi agar stock BBM (premium, solar, 

kerosine) mencukupi dan penyaluran BBM (premium, solar, 

kerosine) ke SPBU bisa berjalan lancar dan tidak terjadi 

kelangkaan di masyarakat. 

c.  Bagian Keuangan 

Bertugas melakukan fungsi administrasi dan keuangan 

Depot Boyolali, seperti: 

a) Melakukan pembayaran  untuk pajak, tagihan telepon, tagihan 

listrik, tagihan air, tagihan dari vendor serta pembayaran 

tagihan lainnya. 

b) Membuatan SP3 (Surat Permintaan Proses Pembayaran). 

c) Mencetak dan mengarsipkan faktur PPN. 

d. Bagian Layanan Jasa Pemeliharaan 

Bagian layanan jasa dan pemeliharaan mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a) Merawat atau memelihara assets atau inventaris Depot 

Boyolali termasuk tiga rumah dinas supaya dalam keadaan 

baik atau siap pakai di dalam kelancaran penyaluran BBM 

(premium, solar, kerosine). 

b) Bekerja sama dengan dinas metrologi untuk tera alat ukur. 

c) Bekerjasama dengan instansi terkait lainnya untuk 

pemeliharaan. 
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e. Bagian Layanan Penjualan 

Bagian layanan penjualan mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a) Melayani Penjualan. 

b) Mencetak LO (loading order). 

c) Mengkoordinasikan dengan pihak customer (TNI, POLRI, 

SPBU dan  industri) dalam penyaluran BBM (premium, solar, 

kerosine). 

d) Monitoring pelayanan ke customer. 

f. Bagian Layanan Umum dan Sekuriti 

Bagian layanan umum dan sekuriti mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a) Korespondensi surat-menyurat 

b) SDM : 

1. mengurus surat perjalanan dinas pekerja. 

2. Akomodasi hotel pekerja dinas atau untuk pelaksanaan 

meeting.

3. Laporan payroll atau absensi pekerja 

4. Mengadakan kursus dan pelatihan/training pekerja. 

c) Logistik: 

1. Pengadaan barang atau material yang bersifat umum. 

2. Pembuatan surat pembayaran tagihan-tagihan akomodasi, 

pengadaan barang atau material, pengobatan pekerja, dan 

lain-lain. 
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d) Kesehatan: 

Pembuatan surat pengantar atau jaminan kesehatan/berobat 

pekerja. 

e) Keamanan atau sekuriti: 

Membuat laporan mingguan atau bulanan sekuriti. 

g. Bagian Quality and Quantity 

Bagian quality and quantity mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

a) Melakukan pengontrolan dan memastikan kualitas dan 

kuantitas BBM yang akan disalurkan sesudah memenuhi 

spesifikasi. 

b) Mengambil sampel guna pemeriksaaan mutu sesuai prosedur 

perusahaan 

h. Bagian Gate In 

Melakasanakan tugas di lapangan, seperti: pengecekan 

nomor LO (Loading Order), mencetak pin yang digunakan sopir 

untuk pengisian BBM ke mobil tangki pada filling sheet. 

i. Bagian Gate Out 

Bagian gate out mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Melakukan entry nomor segel ke dalam sistem TAS. 

b) Menghitung thruput harian dan mencocokkannya dengan 

bagian transportasi dan KSO PT. Patra Niaga. 

c) Mengukur ketinggian BBM pada mobil tangki sesuai dengan 

buku tera. 
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j. Bagian K3LL dan MM ( Keselamatan Kesehatan Kerja, Lindungan 

Lingkungan dan Manajemen Mutu) 

Bagian K3LL dan MM  mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Mengawasi aspek keselamatan kesehatan kerja, lindungan 

lingkungan dan manajemen mutu 

b) Melakukan perawatan dan pemeliharaan pompa pemadam 

kebakaran dan drynase pada tangki timbun. 

k. Bagian Transportasi 

Bagian transportasi  mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Menjadwalkan penyaluran BBM. 

b) Mengentry DO dari bagian penjualan untuk penjadwalan 

pengiriman BBM melalui kerjasama operasi dengan Patra 

Niaga. 

c) Menerima Complain dari pelanggan melalui telepone, fax, dan 

sms center 

d) Monitoring mobil tangki.  

 

l. Bagian Control Room 

Bagian control room  mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Melaksanakan persiapan jalur pipa dan tangki timbun yang 

akan digunakan untuk penerimaan BBM. 

b) Mempersiapakan jalur tangki timbun sampai filling sheet untuk 

penyaluran BBM. 
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c) Mengukur tinggi cairan (air dan minyak) tangki timbun tiap 

awal dan akhir pergerakan BBM. 

d) Melaporkan Stock BBM ke S&D pusat. 

e) Mengambil sampel guna pemeriksaan mutu. 

f) Melaksanakan blending Feed Stock A dan Feed Stock B ke 

tangki produk. 

g) Mencatat pada logbook proses penerimaan pruduk, dari awal 

sampai akhir kegiatan. 

h) Monitoring pengisian BBM ke mobil tangki di Filling sheet 

dengan sistem TAS 

4. Personalia Perusahaan di Depot Boyolali 

a. Jumlah karyawan 

Pada Depot Boyolali terdapat 13 jabatan yang dibantu oleh 

beberapa tenaga outsourcing  

b. Jenis Karyawan 

Pada PT PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali terdapat 2 

jenis pekerja yaitu : 

1. Pekerja Tetap 

Pekerja yang memiliki kontrak sampai dengan umur 55 tahun 

dan menerima gaji langsung dari perusahaan satu bulan 

sekali. 

2. Pekerja Outsourcing 

Pekerja yang dikontrak melalui perusahaan penyedia tenaga 

kerja untuk jangka waktu atau periode waktu tertentu. Gaji 

diberikan dari Pertamina diberikan kepada perusahaan 
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penyedia tenaga kerja. Pembayaran gaji ke pekerja diurus 

oleh perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut. 

c. Jam Kerja 

Jam kerja untuk Pertamina Depot Boyolali yaitu : 

a) Hari Senin – Kamis. Dimulai dari jam 07.00 - 15.30 

b) Hari Jum’at di mulai dari jam 07.30 – 15.30 

c) Hari libur, hari Sabtu dan Minggu, serta hari besar lainnya 

d) Hari Jumat diadakan senam pada jam 06.45 – 07.30 

d. Penerimaan Karyawan 

Untuk penerimaan karyawan baru dilakukan oleh PT. 

PERTAMINA (Persero) dengan kualifikasi sebagai berikut. 

Pendidikan minimal SMA dengan usia antara 18 – 21 th, Diploma 

III dengan usia 21 – 24 th dan untuk sarjana usia antara 24 – 27 

th. Untuk penerimaan karyawan, dilakukan beberapa seleksi, yaitu 

: Administrasi, tinggi badan, berat badan, psikologi, test 

wawancara, test kesehatan jasmani, on the job training dan class 

room selama 1 tahun danfinal test. 

e. Sistem Penggajian  

Pemberian gaji pada pekerja di Pertamina dilakukan 

dengan sistem bulanan yaitu dibayar tiap akhir bulan dan 

pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank 

Mandiri atau ke Bank masing – masing pekerja. Besarnya gaji 

sesuai dengan posisi jabatan dan tugas masing – masing pekerja. 

Selain itu karyawan juga mendapatkan tunjangan hari raya yang 

biasanya diberikan menjelang Perayaan Hari Raya. 
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5. Sistem Aplikasi Yang Diterapkan 

a. Host to host 

Host to host adalah aplikasi yang dipergunakan oleh bank 

persepsi yang terhubung dengan sistem SAP di PERTAMINA. 

Aplikasi ini digunakan untuk mengirim data transaksi SAP yang 

dibuat di bank, seperti pembuatan Sales Order (SO). 

Proses aplikasi sistem host to host yaitu pelanggan datang 

ke bank persepsi, kemudian memberikan informasi barang yang 

akan dibeli di pertamina. Kemudian pihak bank melakukan 

simulate Sales Order (SO) memastikan apakah informasi yang 

dimasukan sudah benar seperti nama customer, material dan 

selling price. Setelah data di simulate sudah benar, kemudian 

pihak bank akan menyiapkan data SO tersebut yang secara 

automatis akan terkena Loading Order (LO) block, yang 

mewajibkan customer membayar sejumlah uang sesuai dengan 

SO. LO block digunakan untuk memastikan bahwa pihak bank 

sudah menerima uang pembayaran dari customer sebelum 

Delivery Order dibuat di Depot. Setelah customer membayar 

kemudian customer menerima print out SO untuk membuat DO di 

Depot. 

b. OSDS (Online Sales Distribution system) 

OSDS (Online Sales Distribution System) adalah sistem 

yang dilakukan di Depot Pertamina yang digunakan untuk 

pembuatan Sales Order, delivery Order, TD Scheduling, TD 

delivery Convirmation dan Billing. 
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Proses aplikasi OSDS yaitu setelah SO dari bank sampai 

di Depot Pertamina kemudian dibuat LO (Delivery Order) untuk 

pengiriman barang  sesuai dengan SO, kemudian pada sistem 

Terminal Automation System (TAS) dilakukan penjadwalan 

pengiriman barang atau TD Scheduling dengan memasukan 

informasi sopir dan kendaraan yang akan mengirimkan barang. 

Setelah itu supir menerima surat jalan untuk pengiriman dan surat 

TD Load Confirmation untuk pengisian di filling sheet. Setelah 

pengisian selesai kemudian di pintu keluar depot, sopir akan 

menerima TD Delivery Confirmation yang tercetak melalui sistem 

yang berisi bahwa sejumlah barang sudah dikirim. Teakhir adalah 

proses billing yaitu secara automatis akan dibuat faktur dan 

dimonitor oleh Share Processing Center (SPC). 

c. TAS (Terminal Automtion System) 

Aplikasi TAS (Terminal Automtion System) adalah aplikasi 

di Depot Pertamina untuk proses pemuatan barang atau BBM 

seperti proses penerimaan, TD Scheduling (penjadwalan) ,TD 

Loading Confirmatin (pengisian BBM), dan TD Delivery 

Confirmation (pengiriman BBM). 

d. My SAP 

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang akan 

mencatat secara terintegrasi segala proses transaksi perusahaan, 

dari bagaimana proses produksi, penjualan dan seberapa banyak 

transaksi yang terjadi, hingga data beberapa suplai yang 

diperlukan. ERP dengan sistem My SAP 2005 telah go live pada 

tanggal 2 Januari 2009. Sistem My SAP adalah demi perusahaan, 
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demi moderenisasi transaksi, demi akuntabilitas dalam hal 

pengelolaan seluruh aktuasitas bisnis di Pertamina. Lebih penting 

Akurasi data–data kesumberdayamanusiaan yang berujung pada 

lebih fair-nya pengelolaan payroll (sistem penggajian) dan 

mendukung akurasi data base untuk pengambilan keputusan 

pimpinan dalam hal karier seluruh pekerja Pertamina. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Saluran Distribusi yang dipergunakan oleh PT. PERTAMINA 

(Persero) Depot Boyolali 

Dalam menyalurkan produknya, PT. PERTAMINA (Persero) 

Depot Boyolali menggunakan 2 macam saluran distribusi yaitu 

saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. 

a. Saluran Distribusi Langsung 

Produsen    Konsumen / Pemakai Akhir 

Suatu cara penyampaian produk ke konsumen akhir yang 

dilakukan sendiri oleh perusahaan tanpa menggunakan perantara. 

PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali dalam menjalankan 

kegiatan penyaluran produknya secara langsung dengan cara 

mengirimkan produk pesanan yang sebelumnya sudah dipesan 

pembeli. Dalam hal ini TNI, POLRI dan industri merupakan 

konsumen. TNI, POLRI dan Industri mempunyai hak untuk 

membeli BBM secara langsung. Pembelian secara langsung ini 

pembayarannya dilakukan secara tunai oleh para konsumen. 

Dalam hal pendistribusian BBM di PT PERTAMINA (Persero) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



34

depot Boyolali, Biaya Distribusi dipengaruhi mutlak oleh biaya 

transportasi. PT PERTAMINA (Persero) depot Boyolali dalam hal 

transportasi pengiriman BBM menggunakan jasa pihak lain yaitu 

Patra Niaga. Adapun perhitungan biaya transportasi pengiriman 

BBM untuk TNI, POLRI dan Industri adalah sebagai berikut:  

1) TNI, POLRI 

axbxcportasiBiayaTrans =

Keterangan 

a : 650 adalah konstanta dengan satuan rupiah 

b : Jarak antara PT. PERTAMINA (Persero) Boyolali sampai 

tujuan pengiriman dengan satuan km (kilo meter) 

c : Kwantitas/volume barang yang telah dikirim dengan 

satuan Kl (Kilo liter) 

Sumber: PT PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

 

2) Industri 

axbportasiBiayaTrans =

Keterangan 

a : 140 adalah konstanta dengan satuan rupiah 

b : Kwantitas/volume barang yang telah dikirim dengan 

satuan liter 

Sumber: PT PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 
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b. Saluran Distribusi Tidak Langsung 

Produsen  Perantara  Konsumen / Pemakai Akhir 

Kegiatan distribusi ini melibatkan perantara untuk 

menyalurkan produk dari PT. PERTAMINA (Persero) Depot 

Boyolali. Dalam saluran distribusi ini, PT. PERTAMINA (Persero) 

Depot Boyolali melibatkan perantara diantaranya agen (dalam hal 

ini SPBU dan agen minyak tanah). Pembelian dilakukan secara 

tunai dan kredit. Dalam pembelian secara kredit hanya dilayani 

pada event-event tertentu (Lebaran, tahun baru, dan hari besar 

lainnya) dengan sitem jatuh tempo maximal 3 hari. Dalam hal 

pendistribusian BBM di PT PERTAMINA (Persero) depot Boyolali, 

Biaya Distribusi dipengaruhi mutlak oleh biaya transportasi. PT 

PERTAMINA (Persero) depot Boyolali dalam hal transportasi 

pengiriman BBM menggunakan jasa pihak lain yaitu Patra Niaga. 

Adapun perhitungan biaya transportasi pengiriman BBM untuk 

SPBU dan Agen Minyak Tanah adalah sebagai berikut: 

axbportasiBiayaTrans =

a : 19.32 merupakan konstanta dengan satuan rupiah 

b : Kwantitas/volume barang yang telah dikirim dengan satuan 

liter 

Sumber: PT PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

Apabila kita melihat serta membandingkan ketiga rumus 

tersebut diatas, antara rumus biaya transportasi TNI POLRI, 

Industri dan rumus biaya transportasi untuk SPBU  dan Agen 
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Minyak Tanah, terdapat perbedaan yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap biaya transportasi. Apabila dikaji lebih 

dalam maka biaya transportasi SPBU dan Agen Minyak Tanah 

adalah paling murah, dibandingkan TNI POLRI dan Industri. Dan 

biaya transportasi paling mahal adalah biaya transportasi untuk 

TNI POLRI. 

Adapun alasan mengapa terdapat perbedaan tersebut 

dalam biaya transportasi adalah: 

1) TNI POLRI dan Industri dalam pembelian BBM tidak 

mempunyai batas minimal dalam kuantitas. Jadi TNI POLRI 

dan Industri kurang memaksimalkan penggunaan tangki mobil 

dalam pengangkutan/pengiriman barang. 

2) TNI POLRI dan Industri dalam pembelian BBM tidak 

mempunyai jangka waktu yang tidak menentu. Tetapi disini 

Industri mempunyai frekwensi pengambilan yang lebih, apabila 

dibandingkan dengan TNI POLRI. 

3) SPBU dan Agen Minyak Tanah dalam transportasi BBM 

mempunyai biaya paling murah apabila dibandingkan dengan 

TNI POLRI dan Industri, hal ini disebabkan karena SPBU dan 

Agen Minyak Tanah mempunyai tingkat frekwensi lebih dan 

mempunyai batas minimal dalam pengangkutan BBM yang 

disesuaikan dengan kapasitas mobil tangki yang tersedia. 

2.  Volume Penjualan dan Analisis Biaya Distribusi 

a. Volume penjualan 

Volume penjualan adalah jumlah volume yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode dengan melalaui pemuasan 
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kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan laba yang diperoleh 

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang serta dapat memberikan 

tingkat kepuasan yang lebih besar sehingga mampu memperkuat 

kondisi perekonomian perusahaan. 

 

Tabel III.1 

Volume Penjualan (liter) 

PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

Maret 2008 – Februari 2009 

Keterangan 

Distribusi 
Langsung 

(liter) 

Distribusi Tidak 
Langsung 

(liter) 

Maret 2008 609.500 103.990.000 

April 2008 639.000 114.578.000 

Mei 2008 625.000 108.190.000 

Juni 2008 613.000 101.040.000 

Juli 2008 617.500 107.167.000 

Agustus 2008 670.500 104.530.000 

September 2008 654.000 108.920.000 

Oktober 2008 619.000 110.630.000 

November 2008 606.000 108.690.000 

Desember 2008 686.000 105.183.000 

Januari 2009 673.000 107.451.000 

Febuari 2009 610.000 95.091.000 

Total 7.622.500 1.275.460.000 

Prosentase 

Volume 
0.59% 99.41% 
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Penjualan 

Rata-rata 635208,33 106288333,33 

Sumber: PT PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

Volume penjualan PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

selama satu periode (satu tahun) dengan saluran distribusi langsung 

maupun saluran distribusi tidak langsung menghasilkan penjualan 

yang naik turun. 

b. Analisis efisiensi biaya distribusi 

1. Biaya distribusi langsung 

Dibawah ini disajikan perkembangan biaya distribusi 

langsung dengan nilai penjualan mulai bulan Maret 2008 – 

Februari 2009 dalam bentuk tabel 

 

Tabel III.2 

Biaya Distribusi Langsung dan Nilai Penjualan 

PT.  PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

Periode Maret 2008 – Februari 2009 

Keterangan 

Biaya Distribusi 
Langsung 

(Rupiah) 

Nilai Penjualan 

(Rupiah) 

Maret 2008 37.123.750 4.853.950.000 

April 2008 45.751.750 5.138.700.000 

Mei 2008 43.508.750 5.404.000.000 

Juni 2008 42.420.000 6.119.600.000 

Juli 2008 41.902.500 6.417.250.000 
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Agustus 2008 44.853.750 7.176.150.000 

September 2008 46.942.500 5.243.800.000 

Oktober 2008 52.855.000 4.652.115.000 

November 2008 38.965.000 4.169.600.000 

Desember 2008 46.850.500 4.557.800.000 

Januari 2009 50.283.750 3.118.500.000 

Febuari 2009 48.007.500 2.825.750.000 

Total 539.464.750 59.677.215.000 

Rata-rata 44.955.395,83 4.973.101.250 

Sumber: PT PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

2. Biaya distribusi tidak langsung 

PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali juga 

menggunakan saluran distribusi tidak langsung, yaitu dalam 

menyalurkan produknya yang menggunakan perantara yaitu 

SPBU dan agen minyak tanah. Adapun biaya distribusi tidak 

langsung mencakup biaya transportasi. 

 Dibawah ini akan disajiakn tabel biaya distribusi tidak 

langsung dan nilai penjualan di PT. PERTAMINA (Persero) 
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Tabel III.3 

Biaya distribusi tidak langsung dan nilai penjualan 

PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

Periode Maret 2008 – Februari 2009 

Keterangan 

Biaya Distribusi 
Tidak Langsung

(Rupiah) 

Nilai Penjualan 

(Rupiah) 

Maret 2008 2.009.086.800 816.975.000.000 

April 2008 2.213.646.960 905.911.600.000 

Mei 2008 2.090.230.800 887.133.200.000 

Juni 2008 1.952.092.800 958.320.000.000 

Juli 2008 2.070.466.440 1.053.404.800.000 

Agustus 2008 2.019.519.600 1.056.367.000.000 

September 2008 2.104.334.400 839.192.800.000 

Oktober 2008 2.137.371.600 799.286.000.000 

November 2008 2.099.890.800 736.146.000.000 

Desember 2008 2.032.135.560 694.620.100.000 

Januari 2009 2.075.953.320 493.277,900,000 

Febuari 2009 1.837.158.120 456.274,400,000 

Total 24.641.887.200 8.747.356.500.000 

Rata-rata 2053490600 728946375000 

Sumber: PT PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

3. Analisis biaya distribusi 

Analisis biaya distribusi digunakan untuk mengetahui saluran 

distribusi yang lebih efisien, apakah saluran langsung atau 

tidak langsung dengan rumus : 
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x100%
Penjualan Volume

Distribusi BiayaE =

(Radiosunu,2001) 
 

a) Analisis efisiensi biaya distribusi langsung: 

• Bulan Maret 2008 

0.76%100
0004.853.950.

37.123.750 == XE %

• Bulan April 2008 

== %100
0005.138.700.

45.751.750 XE 0.89% 

 

• Bulan Mei 2008 

== %100
0005.404.000.

43.508.750
XE 0.80% 

 

• Bulan Juni 2008 

== %100
0006.119.600.

42.420.000 XE 0.69% 

 

• Bulan Juli 2008 

== %100
0006.417.250.

41.902.500 XE 0.65% 
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• Bulan Agustus 2008 

== %100
0007.176.150.

44.853.750 XE 0.62% 

 

• Bulan September 2008 

== %100
0005.243.800.

46.942.500 XE 0.89% 

 

• Bulan Oktober 2008 

== %100
0004.652.115.

52.855.000 XE 1.13% 

 

• Bulan November 2008 

== %100
0004.169.600.

38.965.000 XE 0.93% 

 

• Bulan Desember 2008 

== %100
0004.557.800.

46.850.500 XE 1.03% 

 

• Bulan Januari 2009 

== %100
0003.118.500.

50.283.750 XE 1.61% 
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• Bulan Februari 2009 

70.1%100
0002.825.750.

48.007.500 == XE %

• Efisiensi total distribusi langsung periode Maret 2008 – 

Februari 2009 

%90.0%100
.00059.677.215

0539.464.75 == XE

b) Analisis efisiensi biaya distribusi tidak langsung 

• Bulan Maret 2008 

== %100
0.000816.975.00
8002.009.086. XE 0.25% 

 

• Bulan April 2008 

== %100
0.000905.911.60
9602.213.646. XE 0.24% 

 

• Bulan Mei 2008 

== %100
0.000887.133.20
8002.090.230. XE 0.24% 
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• Bulan Juni 2008 

== %100
0.000958.320.00
8001.952.092. XE 0.20% 

 

• Bulan Juli 2008 

== %100
800.0001.053.404.

4402.070.466. XE 0.20% 

 

• Bulan Agustus 2008 

== %100
000.0001.056.367.

6002.019.519. XE 0.19% 

 

• Bulan September 2008 

== %100
0.000839.192.80
4002.104.334. XE 0.25% 

 

• Bulan Oktober 2008 

== %100
0.000799.286.00
6002.137.371. XE 0.27% 

 

• Bulan November 2008 

0.000736.146.00
8002.099.890.=E X100%=0.28% 
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• Bulan Desember 2008 

== %100
0.000694.620.10
5602.032.135. XE 0.29% 

 

• Bulan Januari 2009 

== %100
0,000493.277,90
3202.075.953. XE 0.42% 

 

• Bulan Februari 2009 

== %100
0,000456.274,40
1201.837.158. XE 0.40% 

 

• Efisiensi total distribusi tidak langsung periode Maret 

2008 – Februari 2009 

%28.0%100
500.0008.747.356.

.20024.641.887 == XE

Grafik III.1 

 Efisiensi biaya distribusi 

PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

Periode Maret 2008 – Februari 2009 
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Dari grafik efisiensi biaya distribusi diatas dapat diketahui 

dimana tingkat efisiensi antar distribusi langsung dan distribusi 

tidak langsung mempunyai perbedaan. Dimana apabila nilai dari 

prosentase lebih rendah maka dapat dikatakan saluran distribusi 

tersebut lebih efisien karena saluran distribusi tersebut 

mengeluarkan biaya distribusi yang yang sedikit dan nilai 

penjualan yang lebih besar. 

Misalnya pada bulan yang sama pada distribusi langsung 

bulan Maret 2008 mempunyai efisiensi 0,76% tetapi lebih efisien 

distribusi tidak langsung pada bulan Maret 2008 yaitu sebesar 

0,25 %. 

Maka apabila disajikan dalam tabel akan tampak 

perbandingan sebagai berikut. 

Tabel III.4 

Efisiensi Biaya Distribusi 

PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

Periode Maret 2008 – Februari 2009 

Tingkat Efisiensi 

Bulan Distribusi 
Langsung (%) 

Distribusi Tidak  

Langsung (%) 

Maret 2008 0.76 0.25 

April 2008 0.89 0.24 

Mei 2008 0.80 0.24 

Juni 2008 0.69 0.20 

Juli 2008 0.65 0.20 
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Agustus 2008 0.62 0.19 

September 2008 0.89 0.25 

Oktober 2008 1.13 0.27 

November 2008 0.93 0.28 

Desember 2008 1.03 0.29 

Januari 2009 1.61 0.42 

Februari 2009 1.70 0.40 

Total 11.7 3.23 

Rata-rata Periode 
Mar 08-Feb 09 0.97 0.27 

Dalam analisis efisiensi saluran distribusi, semakin kecil 

prosentase menggambarkan bahwa tingkat efisiensi semakin baik. 

Berdasarkan analisa bahwa ternyata saluran distribusi yang lebih 

efisien adalah distribusi tidak langsung meskipun dari bulan ke 

bulan prosentasenya naik turun, tetapi lebih kecil dari distribusi 

langsung. Dan  volume penjualannya lebih banyak diperoleh dari 

sistem distribusi tidak langsung, sehingga perusahaan seharusnya 

lebih meningkatkan dan memperluas pasar dengan sistem 

penyaluran distribusi tidak langsung tetapi tidak 

mengesampingkan permintaan dari konsumen yang 

menggunakan sistem distribusi langsung. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dalam bab ini disajikan kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian 

yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah. Dalam 

kesimpulan ini akan disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna 

dan bermanfaat bagi kemajuan PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali. 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah, serta berdasarkan uraian 

dan pembahasan mengenai saluran distribusi pada PT. PERTAMINA (Persero) 

Depot Boyolali maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Dalam memasarkan produknya, PT. PERTAMINA (Persero) Depot 

Boyolali menggunakan dua saluran distribusi yaitu saluran distribusi 

langsung dan saluran distribusi tidak langsung. 

2. PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali menggunakan saluran 

distribusi langsung yaitu kegiatan distribusi dilakukan perusahaan itu 

sendiri dalam mengirimkan langsung kepada konsumen. Adapun 

konsumen dari distribusi langsung adalah TNI, POLRI dan Industri 

3. PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali juga menggunakan saluran 

distribusi tidak langsung, yaitu kegiatan distribusi dilakukan dengan 

bantuan SPBU dan Agen minyak tanah 

4. Dalam kegiatan distribusi, penggunaan saluran distribusi tidak langsung 

lebih efisien dari pada saluran distribusi langsung karena prosentase 

efisiensinya lebih rendah. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut. 

 

49
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Tabel IV.1 

Efisiensi Biaya Distribusi 

PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

Periode Maret 2008 – Februari 2009 

Tingkat Efisiensi 

Bulan Distribusi 
Langsung (%) 

Distribusi Tidak  

Langsung (%) 

Maret 2008 0.76 0.25 

April 2008 0.89 0.24 

Mei 2008 0.80 0.24 

Juni 2008 0.69 0.20 

Juli 2008 0.65 0.20 

Agustus 2008 0.62 0.19 

September 2008 0.89 0.25 

Oktober 2008 1.13 0.27 

November 2008 0.93 0.28 

Desember 2008 1.03 0.29 

Januari 2009 1.61 0.42 

Februari 2009 1.70 0.40 

Total 11.7 3.23 

Rata-rata Periode  

Mar 08-Feb 09 
0.97 0.27 

B. SARAN 

1. Saluran distribusi yang digunakan oleh PT. PERTAMINA (Persero) Depot 

Boyolali sudah tepat dan harus tetap digunakan yaitu saluran distribusi 
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langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Adapun alasan mengapa 

saluran distribusi langsung tetap digunakan adalah untuk mencegah 

adanya kecurangan yang dilakukan oleh TNI POLRI dan Industri, dalam 

hal pembelian BBM. Yang seharusnya TNI POLRI dan Industri membeli 

BBM secara langsung di Depot PERTAMINA dengan harga non subsidi, 

tetapi melakukan kecurangan dengan cara membeli BBM ke SPBU 

dengan harga subsidi.  

2. Kegitan saluran distribusi tidak langsung lebih efisien dari pada saluran distribusi 

langsung. Maka sebaiknya PT. PERTAMINA (Persero) Depot Boyolali 

memfokuskan pada kegiatan saluran distribusi tidak langsung sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai 

DAFTAR PUSTAKA 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Gitosudarmo, Indriyo.1999. Manajemen Pemasaran. Yogyakarta: 
BPFE 

 

Kotler, Philip, 1997. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga 

 

Mulyadi, 1999. Akuntansi Biaya. Edisi 5. Adtya Media. Yogyakarta 

 

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: AMP 
YKPN. 

 

Radiosunu. 2001. Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Analisis.
Jilid 2 Edisi ke7. BPFE UGM: Yogyakarta 

 

Swastha, Basu dan Irawan. 1990. Manajemen Pemasaran Modern.
Yogyakarta: Liberty 

 

Swastha, Basu dan Irawan. 1996. Azaz-azaz Marketing. Yogyakarta: 
Liberty. 

 

Swastha, Basu dan Sukotjo, Ibnu. 1999. Pengantar bisnis modern 
(Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern). Edisi 3. Yogyakarta: 
Liberty 

 

Swastha, Basu dan Irawan. 2005. Manajemen Pemasaran Modern. 
Yogyakarta: Liberty 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


