
BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Bagi semua perusahaan efisiensi biaya merupakan suatu upaya yang 

dilakukan untuk menekan besarnya biaya operasional dalam aktivitas usaha, 

efisiensi biaya juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai 

peroleh laba yang maksimal serta mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan 

jangka panjang perusahaan. Metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam 

mencapai efisiensi biaya antara lain : Pertama metode Cost driver System yaitu 

untuk memperoleh biaya per unit untuk setiap aktivitas,  kedua metode Duration 

Driver System yaitu dengan memperhatikan lamanya waktu yang diperlukan 

untuk melakukan setiap aktivitas, ketiga Metode Intesity / Direct Charge Driver 

system yaitu mengukur sumber daya aktual yang digunakan untuk setiap waktu 

suatu aktivitas dilakukan.  

Mengingat setiap perusahaan perlu berupaya untuk melakukan efisiensi 

biaya agar mampu mencapai tujuannya, maka efisiensi biaya juga perlu bagi 

perushaan milik negara, salah satunya adalah Pertamina. Mengingat Pertamina 

sebagai perusahaan BUMN milik negara yang mempunyai tugas pengadaan dan 

pendistribusian BBM keseluruh penjuru anah air untuk keperluan masyarakat dari 

Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu untuk pertamina perlu menjamin 

pendistribusian BBM agar mamu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

sebagaimana mestinya. Salah satu persoalan yang dapat mempengaruhi 
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pendistribusian BBM tersebut adalah biaya ongkos angkut, sebab biaya ongkos 

angkut dari Depot pertamina akan menimbulkan pembengkatan biaya operasional 

dan kelancaran pendistribusian BBM ke masyarakat, serta pencapaian laba bagi 

pertamina.  

Upaya yang telah dilakukan Pertamina untuk meningkatkan efisiensi 

adalah  melalui program transformasi, salah satu program yang sudah dijalankan 

adalah transportation loss dan program zero depot kritis. Program transportation 

loss adalah program pola angkut baru BBM untuk menekan biaya transportasi, 

mengurangi losses dan membangun kepercayaan pelanggan. Sedangkan program 

zero depot kritis dimaksudkan untuk memperbaiki perencanaan dan manajemen 

rantai suplai yang terintegrasi sehingga kejadian depot kritis menurun. Program 

transportation loss ini akan dapat mengurangi biaya ongkos ankut dari masing-

masing sarana yang dipergunaka pertamina dalam pendistribusian BBM. 

Selaku perusahaan yang menangani pelayanan produk BBM/BBK untuk 

konsumen dalam negeri khususnya dan perusahaan yang mengemban tugas besar 

dari Pemerintah untuk menyediakan serta mendistribusikan BBM PSO (Public 

Service Obligation), maka PT. PERTAMINA (Persero) berkewajiban dalam 

menjamin mutu, jumlah dan kelancaran produk yang dipasarkan untuk 

kepentingan konsumen. Suplai dan Distribusi BBM / BBK dilaksanakan dengan 

menerapkan prosedur untuk menghindari terjadinya perubahan jumlah dan mutu, 

Secara keseluruhan, prosedur ini  merupakan suatu rangkaian kegiatan agar 

jumlah, mutu BBM / BBK tetap terjamin sesuai dokumen terkait dan terjamin 

pula keamanannya. 
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Sarana angkutan BBM untuk penyaluran BBM di wilayah UPms V, 

terdiri atas (BPS Handout : Suplai & Distribusi BBM, 2007) : 

- Rail Tank Wagon (RTW) adalah alat angkut yang berupa kereta ketel yang 

dilengkapi dengan Tangki yang didesain khusus untuk mengangkut BBM 

yang memenuhi persyaratan (standar, code, aturan). 

- Mobil Tangki adalah kendaraan angkut dengan desain khusus untuk 

pendistribusia BBM ke depot 

- Mengangkut BBM yang memenuhi persyaratan (standar, code, aturan). Sarana 

angkutan darat ini banyak dipakai karena sifatnya yang praktis dan dapat 

beroperasi mulai dari dalam kota sampai kedaerah pelosok luar kota serta 

untuk keperluan yang bersifat mendadak atau sewaktu-waktu dibutuhkan 

dengan mudah dapat dihubungi. 

- Isotank Mobile adalah Container sarana angkutan BBM, bahan stainless 

steel, kerangka baja horizontal pelindung luar, dilengkapi accessories 

pengaman/pencegah pencemaran lingkungan (standar Internasional IMO-1, 

- ADR / RID, AAR) dimuat diatas lorry beroda ban, ditarik Tractor Head 

melalui jalan raya. 

Secara umum, pelaksanaan operasional konsinyasi dengan Isotank Mobile 

cukup efisien dibandingkan dengan RTW, yaitu antara 4,24% sampai dengan 

5,56%. (Tabel 1.1 : Harga Ongkos Angkut) Perbandingan harga tersebut dapat di 

bandingkan dalam table dibawah ini (Addendum-1 No. SPJ 005/F00000/2005-S0, 

2005 dan SPB-212/F15000/2006-B1, 2006) 
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Tabel 1.1 

Tarif Ongkos Angkut 

Pengiriman Konsinyasi Tarif Ongkos Angkut 
RTW Isotank  

 
Bandara – Malang 
Bandara – Kediri 
Rewulu – Madiun 
Bandara – Madiun 
 

 
54.300 Kl 
63.531 Kl 
77.649 Kl 
86.337 Kl 

 
52.000 Kl 
60.000 Kl 
83.000 Kl 
82.500 Kl 

Sumber : KKW Taruli Sagala, 2008 

Namun sebaliknya, pelaksanaan konsinyasi dengan RTW cukup mahal 

walaupun pengoperasian Kereta Ketel tersebut cukup optimal, karena kapasitas 

armada yang dapat mengangkut BBM dalam jumlah yang banyak, rata-rata 

sebanyak 36.5 KL per- Kereta Ketel KKW dengan jumlah armada sebanyak + 14 

Ketel dalam setiap rit-nya atau sebanyak, atau ekuivalen dengan 511 KL per-rit. 

Hingga saat ini, jumlah KKW yang beroperasi untuk penyaluran BBM di wilayah 

UPms V adalah sebanyak 106 kereta ketel, untuk pelaksanaan perjalanan 

sebanyak 6 (enam) rit per-hari, di titik pengisian ban 2 dan ban 3 ISG Bandaran.  

Pengiriman BBM via RTW dan Isotank Mobile ditujukan langsung ke 

masing-masing lokasi inland depot, sedangkan pengiriman BBM via Mobil 

Tangki dikirimkan langsung ke tujuan SPBU atau Industri, maupun pangkalan 

Minyak Tanah. Pada kenyataannya, pengiriman BBM konsinyasi yang dikirimkan 

tujuan inland depot tersebut membutuhkan ongkos angkut tambahan untuk tujuan 

lokasi SPBU / Industri / Pangkalan Minyak Tanah, yang berlokasikan di antara 

inland depot dan suplai point depot. Hal inilah yang mengakibatkan double-

handling dan merupakan faktor utama besarnya nominasi biaya ongkos angkut 
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distribusi. Double-handling kerap kali merugikan PT Pertamina (Persero) karena 

biaya angkutan yang dikeluarkan adalah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu untuk 

pengiriman dari titik suplai point (Instalasi Surabaya Group - Bandaran) ke lokasi-

lokasi depot tujuan, yang kemudian ditujukan ke SPBU / Industri / Agen-agen.  

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi S & D adalah untuk 

pelaksanaan konsinyasi BBM ke inland-inland Depot yang berlokasi di kota 

Malang, Kediri dan Madiun dimana, produk-produk BBM yang dimaksud dalam 

hal ini adalah Premium, Solar dan Kerosene. Berdasarkan buku Pedoman S & D 

(A-002/E 10130/07-S0, hal. 20), definisi konsinyasi itu sendiri adalah pengiriman 

produk antar lokasi dalam satu UPms atau ke lokasi UPms lain. 

Walaupun demikian, pelaksanaan BBM konsinyasi masih memiliki 

berbagai kendala, antara lain : 

1. Jumlah gerbong ketel yang beroperasi sekarang ini masih belum mencukupi 

kebutuhan penyaluran BBM di masing-masing inland depot karena adanya 

keterlambatan kedatangan ketel dari Terminal Benteng. 

2. Selain itu, masalah keterlambatan dokumentasi penagihan ke cost center juga 

dapat sebagai penghambat kelancaran operasi konsinyasi BBM. 

3. Masalahan mengenai kelaikan operasi ketel yang merupakan tanggung jawab 

PT KA kerap timbul, dimana beban termasuk tarif all-in ongkos angkut RTW 

tersebut. Pada kenyataannya, masalah perawatan, kebersihan dan pencucian 

ketel juga masih menjadi permasalahan operasi RTW. (Rapat Koordinasi PT 

KA, Oktober 2007). 
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Untuk pelaksanaan Konsinyasi BBM ke lokasi depot tujuan di wilayah 

UPms V, yang meliputi Depot Malang, Kediri dan Madiun, PT Pertamina 

(Persero) telah bekerja sama dengan PT Kereta Api (Persero) (PT KA) untuk 

penggunaan transportasi Rail Tank Wagon (RTW) dan dengan 5 (lima) 

perusahaan Jasa Pemborong Angkutan BBM konsinyasi untuk penggunaan 

armada Isotank Mobile, dan pengiriman BBM dengan Isotank sudah beroperasi 

semenjak tahun 2004. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian terhadap 

efisiensi biaya angkut BBM oleh PT. Pertamina UPms V Surabaya. 

 
1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Apakah biaya angkut dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke inland 

depot Malang, Kediri dan Madiun telah Efisiens ? 

2. Apakah penyebab masalah dan pemecahan masalah untuk mencapai efisiensi 

biaya angkut dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke inland depot 

Malang, Kediri dan Madiun ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui Efisiensi Biaya Angkut Dalam Distribusi BBM ke Inland 

Depot Malang, Kediri dan Madiun. 

2.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan pemecahan masalah untuk 

mencapai efisiensi biaya angkut dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) 

ke Inland depot Malang, Kediri dan Madiun 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan dan 

pengalaman tentang teori dalam bidang keuangan khususnya efisiensi anggran 

operasional, sehingga dapat membandingkan antara teori dan praktek yang 

sesungguhnya dilapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan bahan informasi dan 

pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan khususnya 

untuk meningkatkan Efisiensi Rencana Anggaran Operasional RTW, Isotank 

dan Mobil Tangki Dalam Distribusi BBM ke Inland Depot Malang, Kediri dan 

Madiun. 

3. Bagi Pihak Lain  

Sebagai bahan masukan bagi BUMN khususnya Pertamina dilingkungan 

Pemerintah Daerah Propinsi jawa Timur, sehingga dapat menjadi 

pertimbangan dalam pengelolaan usaha yang lebih optimal berkaitan dengan 

Efisiensi Rencana Anggaran Operasional dan literatur serta acuan bagi 

penelitian lebih lanjut. 

 

 


