
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah disajikan dan hasil pembahasan dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pendistribusian BBM pada PT. Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke 

depot Malang – Kediri dan Madiun pola lama (Menggunakan RTW dan 

Isotank Mobile) lebih cenderung dilakukan dengan menggunakan sarana Rail 

Tank Wagon (RTW), Isotank, sedangkan untuk sarana Mobil Tangki masih 

kurang. Kenaikan biaya angkut dengan menggunakan pola lama cukup tinggi 

yaitu mencapai 24,15% pertahun. 

2. Kebijakan pendistribusisn pola lama (menggunakan RTW dan Isotank 

Mobile) sangat memerlukan biaya yang cukup tinggi karena terjadi 2 kali atau 

lebih aktivitas, sedangkan dalam pendistribusian BBM pada PT. Pertamina 

Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – Kediri dan Madiun 

dilakukan dengan menggunakan pola baru (Menggunakan Mobil Tangki) 

biaya angkut jauh lebih rendah dengan rata-rata peningkatan biaya pertahun 

kurang lebih 7,71%, jika dinilai dengan uang (rupiah) besarnya efisiensi biaya 

yang terjadi dengan pola baru mencapai Rp 5.024.508.580. 

3.  Pendistribusian BBM dengan pola lama yang menggunakan RTW dan Isotank 

tidak efisien hal ini disebabkan adanya aktivitas pendistribusian lebih dari 2 

aktivitas, terdapat tumpahan BBM dalam pendistribusian yang cukup besar 

dan biaya sewa jalur (rel) yang cukup tinggi. Dengan menggunakan pola baru 
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biaya angkut dinilai lebih efisien karena dalam pendistribusian BBM oleh PT. 

Pertamina Regional III Upms V Surabaya ke depot Malang – Kediri dan 

Madiun hanya terdapat 1 atau 2 aktivitas dan tumpahan BBM dalam 

pendistribusian lebih kecil 

 
5.2. Saran-saran  

1. Perlu dilakukan peningkatan sistem pola baru (penggunaan mobil tangki) 

dalam pendistribusian BBM, agar lebih maksimal maka diperlukan pengalihan 

angkutan  SPBU akan dilakukan  dengan cara  melakukan  optimalisasi mobil 

tangki sewa yang ada di Depot Malang, Madiun dan Kediri, dimana 

pelaksanaan  alih  suplai  untuk  mengoptimalkan  operasi  Mobil  Tangki  

secara  penuh, terutama  untuk  SPBU-SPBU  yang  berada  pada  jalur  antara  

depot  supply  point  dengan depot  receiving  (ISG  dan  Rewulu),  sehingga  

penghematan  dapat  diimplementasikan dengan lebih maksimal. 

2. Perlu dilakukan pengurangan besaran tarif, negosiasi tarif angkutan dalam 

Addendum serta perpanjangan kontrak, pengurangan loss  Penetapan  toleransi 

loss  yang  lebih  kecil,  salah  satunya adalah  dengan roll-out  Zero  Loss  

yang  sudah  berjalan, dan memaksimalkan penggunaan mobil tangki sewa 

pada angkutan konsinyasi (alternatif) angkutan, atau melakukan investasi 

(mobil tangki) hal ini didukung dengan adanya pengembalian investasi yang 

relatif tidak terlalu lama yaitu sekitar 23 bulan atau 1,9 yang nilainya lebih 

rendah dari nilai ekonomis investasi, sehingga untuk jangka panjang investasi 

mobil tangki akan lebih lebih efisien. 
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3. Perlu dilakukan peningkatan hubungan baik, koordinasi dan kerjasama dengan 

pihak terkait (pemilik mobil tangki) serta perbaikan kinerja pada PT. 

Pertamina Regional III Upms V Surabaya dengan Pengimplementasian Six 

Sigma dalam Peningkatan Kinerja yaitu dengan meningkatan kualitas, 

meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu dengan dengan DMADV (Define, 

Measure, Analyze, Design, dan Verify). 

 

 

 

 

 

 

 


