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ABSTRAK 

 

Audit Operasional Atas Prosedur Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi 

Pada PT. PUSRI PPD Sumsel 

 

Oleh :  

Novi Yanti 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur pendistribusian 

pupuk urea bersubsidi pada PT. PUSRI PPD (Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel telah 

berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh PT. Pusri sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai. Hasil penelitian yang dilakukan penulis 

menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan – kelemahan dalam pendistribusian 

pupuk urea bersubsidi pada PT. PUSRI PPD Sumsel. Hal ini terlihat dari beberapa 

temuan yang didapat selama penelitian dilakukan, temuan – temuan tersebut seperti 

bagian penjualan yang sering terlambat mengeluarkan faktur DO, sistem penebusan 

pupuk yang menggunakan sistem online masih mengalami hambatan, Pupuk per 

kantong yang diterima kadang – kadang tidak pas, terdapat petani yang menggunakan 

pupuk urea bersubsidi pada lahan yang belum terdaftar dan pertemuan berkala kepada 

pengecer jarang dilakukan. Beberapa temuan ini dapat mengakibatkan aktivitas 

pendistribusian pupuk urea bersubsidi menjadi terhambat. Agar aktivitas 

pendistribusian pupuk urea bersubsidi menjadi tidak terhambat maka penulis 

menyarankan agar perusahaan dapat memperlancar birokrasi antar unit kerja, 

perusahaan sebaiknya melakukan pertemuan berkala kepada seluruh pengecer 

sehingga pemahaman pengecer lebih banyak mengenai penyaluran pupuk urea 

bersubsidi, sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan hal – hal yang menghambat 

sistem penebusan pupuk secara online tersebut serta mencarikan alternative yang 

lebih baik untuk mempermudah dalam penebusan pupuk urea bersubsidi sehingga 

aktivitas pendistribusian pupuk urea bersubsidi menjadi tidak terhambat. 

 

Kata Kunci : Aktivitas Pendistribusian, Distribusi Pemasaran, Audit Operasional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia usaha saat ini berkembang dengan pesat sehingga mendorong berdirinya 

perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bidang industri maupun 

perdagangan. Keadaan tersebut menimbulkan persaingan yang semakin  ketat antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya dalam kondisi ekonomi yang 

penuh tantangan dewasa ini. Menghadapi persaingan yang semakin ketat dan penuh 

tantangan yang semakin berat dirasakan manajemen dituntut untuk mengembangkan 

diri. Manajemen dituntut untuk menjalankan operasi dengan baik untuk mencapai 

tujuan perusahaan secara maksimal. Guna mencapai tujuan tersebut perusahaan harus 

memiliki garis kebijakan dan manajemen yang baik. 

Sebagai objek utama pada penelitian ini penulis memilih PT. PUSRI PPD 

(Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel. PPD Sumsel memiliki pengaruh besar terhadap 

sektor pertanian khususnya Sumsel. Berawal dari latar belakang berdirinya PT. Pupuk 

Sriwidjaja yaitu karena Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar 

Indonesia adalah lahan pertanian, maka PT. Pupuk Sriwidjaja berasumsi bahwa 

sangat sulit untuk melakukan kegiatan pemasaran jika hanya berasal dari satu Kantor 

Pemasaran Pusat yang berada di Palembang. Maka PT. Pusri mulai berfikir untuk 

membentuk Kantor Pemasaran Pusri Daerah. Selama ini kita hanya mengenal dengan 

adanya PT. Pusri Palembang di Mayor Zen, namun ternyata terdapat pula PT. Pusri di 



daerah Naskah km.7 yaitu Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumsel, di sinilah 

terjadinya transaksi penjualan pupuk. PPD Sumsel merupakan kantor perwakilan PT. 

Pusri yang masih berada dalam naungan PT. Pusri Palembang. PPD Sumsel dibuat 

untuk menjamin penyaluran pupuk agar sampai ke petani. Dalam mekanisme 

pendistribusian PT. Pusri membedakan pupuk urea menjadi pupuk urea bersubsidi 

dan pupuk urea non subsidi. Perbedaan tersebut terdapat pada kegunaan pupuk urea 

(untuk sector pangan, perkebunan, industri) dan penetapan harga berlaku. Pupuk 

bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari 

Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program 

Pemerintah.  Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di 

luar program Pemerintah dan tidak mendapat subsidi. Subsidi merupakan instrumen 

pemerintah dalam  melakukan pemerataan pembangunan. Subsidi diwujudkan 

sebagai hasil dari suatu kebijakan publik untuk memangkas harga yang diterima oleh 

produsen yang naik hingga di atas harga yang mampu dibayar oleh konsumen. 

       Perkembangan ekonomi yang sangat pesat memungkinkan produsen untuk 

memproduksi barang secara besar-besaran, tetapi ini semua haruslah diimbangi oleh 

sistem distribusi yang lebih baik. Distribusi merupakan suatu proses yang 

menunjukkan penyaluran barang yang di buat dari produsen agar sampai kepada para 

konsumen. Produsen sendiri memiliki pengertian sebagai orang yang melakukan dan 

membuat suatu produksi, sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan atau 

memakai barang atau jasa yang di tawarkan oleh produsen dalam kegiatan pembuatan 

barang. Selain itu, distribusi juga memiliki pengertian sebagai kegiatan ekonomi yang 



menjembatani suatu produksi dan konsumsi suatu barang agar barang dan jasa yang 

di tawarkan akan sampai tepat kepada para konsumen sehingga kegunaan yang di 

dapat dari barang dan jasa tersebut akan semakin maksimal setelah di konsumsi. 

Saluran distribusi dari suatu perusahaan sangat penting dan memerlukan 

pertimbangan yang tepat, karena pengaruhnya sangat besar terhadap penjualan. 

Penjualan dapat meningkat jika saluran distribusi yang dijalankan perusahaan itu 

tepat. Maka dari itu, akan sangat terlihat tentang kegunaan dari distribusi baik tentang 

waktu dan tempatnya. Dengan demikian ketepatan dalam memilih saluran distribusi 

mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

       Salah satu alasan penulis memilih perusahaan ini karena PT. Pusri memiliki visi 

dan misi yaitu menjadi perusahaan pupuk terkemuka tingkat regional dan 

memproduksi serta memasarkan pupuk dan produk agribisnis secara efisien, 

berkualitas prima dan memuaskan pelanggan. Selain itu karena sebagian besar mata 

pencarian rakyat Indonesia adalah tergantung dari sektor pertanian maka peran 

Pemasaran Pusri Daerah (PPD) Sumsel sebagai kantor perwakilan PT.Pusri dalam 

menyalurkan pupuk sangatlah penting khususnya bagi sektor pertanian di Sumsel. 

Tetapi sering kali terdengar berita dikoran mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi 

khususnya Sumsel seperti yang diberitakan dikoran Sumatera Ekspres pada hari 

Kamis tanggal 31 Oktober 2013, maka dari itu penulis ingin mengetahui apakah 

proses  kegiatan operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan atau 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan PT. Pusri serta 

memberikan saran-saran perbaikan apabila terdeteksi kelemahan-kelemahan dalam 



pendistribusian produknya sehingga visi dan misi perusahaan bisa tercapai dan 

diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki kegiatan operasional 

nya agar lebih baik sehingga tidak ada lagi berita mengenai kelangkaan pupuk 

bersubsidi khususnya di Sumsel.  

       Semakin berkembangnya perusahaan tentunya diikuti dengan semakin kompleks 

dan luasnya aktivitas serta permasalahan yang dihadapi sehingga mendorong 

timbulnya suatu bidang baru yaitu pemeriksaan operasional (operasional audit ). 

Audit operasional dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, apakah suatu 

perusahaan telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prosedur dan kebijakan 

yang telah ditetapkan atau tidak. Audit operasional digunakan sebagai alat 

pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perusahaan atau bagian tertentu dari 

perusahaan untuk melakukan evaluasi atas sistem, pengendalian, kinerja, sesuai 

dengan tujuan yang dicanangkan oleh manajemen perusahaan. Audit operasional 

sangat penting dilaksanakan karena hasil audit tersebut bisa berupa rekomendasi yang 

sangat berguna bagi pihak manajemen untuk menentukan dan menilai kebijakan-

kebijakan dan kegiatan organisasi apakah sudah tepat atau memerlukan adanya 

perbaikan sehingga berpengaruh terhadap hasil dan kegiatan organisasi tersebut. oleh 

karena begitu pentingnya tujuan dari kegiatan operasional, maka penulis memilih 

bidang studi audit operasional sebagai topik bahasan dalam menulis dan menyusun 

skripsi. Dengan bermodalkan sistem yang kuat disertai dengan dilakukannya audit 

operasional yang mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan memberikan 

rekomendasi-rekomendasi, maka suatu sistem dalam suatu perusahaan dapat berjalan 



dengan baik. Pada penelitian ini penulis mengedepankan evaluasi atas kinerja bagian 

pendistribusian sebagai topik bahasan identifikasi masalah utama yang diangkat 

menjadi judul skripsi ini. Penulis melakukan kegiatan audit operasional, yang 

bermuara pada pemaparan materi laporan audit operasional, untuk mengevaluasi 

kinerja bagian pendistribusian karena bagian pendistribusian merupakan salah satu 

fungsi terpenting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian: 

”Audit Operasional Atas Prosedur Pendistribusian Pupuk Urea Bersubsidi 

Pada PT. PUSRI PPD (Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel”.  

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah prosedur pendistribusian pupuk urea bersubsidi pada PT. PUSRI PPD 

(Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh PT. Pusri ? 

2. Kelemahan apa saja yang ditemukan dalam prosedur pendistribusian pupuk urea 

bersubsidi pada PT. PUSRI PPD (Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel? 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 



1.  Untuk mengetahui bagaimana prosedur pendistribusian pupuk urea bersubsidi 

pada PT. PUSRI PPD (Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel yang diterapkan oleh 

PT. Pusri PPD Sumsel. 

2.  Untuk mengetahui apakah prosedur pendistribusian pupuk urea bersubsidi pada 

PT. PUSRI PPD (Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel telah berjalan sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan? 

3. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam prosedur pendistribusian pupuk  

urea bersubsidi pada PT. PUSRI PPD (Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Penulis 

Disamping berguna bagi pemenuhan skripsi, penelitian ini juga diharapkan 

bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis 

khususnya mengenai sistem pendistribusian pupuk  PT.Pusri. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang  

bersifat positif dan digunakan sebagai koreksi dan evaluasi terhadap kebijaksanaan 

pimpinan yang telah dijalankan oleh perusahaan. 

 

 

 



3. Bagi Lembaga Akademik  

Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai audit 

operasional. Hasil penelitian ini dapat pula digunakan sebaagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. 

 

1.5.   Metodologi Penelitian  

1.5.1 Objek Penelitian  

Yang menjadi objek penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu Pemasaran Pusri 

Daerah (PPD) Sumsel yang berada di Jl. Naskah Km.7 Sumatera Selatan. 

 

1.5.2  Ruang Lingkup Penelitian  

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada dan analisa yang dibuat lebih terfokus ke masalah sehingga 

mencapai kesimpulan yang tepat. Penulis membatasi permasalahan hanya pada 

prosedur pendistribusian pupuk urea bersubsidi dari PT. Pusri PPD Sumsel sampai ke 

petani. 

 

1.5.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan dapat dikelompokkan  menjadi : 

1.   Data Primer 

    Data ini langsung diperoleh dari sumber data. Untuk mendapatkan data primer  

dilakukan dengan cara : 



a. Observasi  

   Yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap kegiatan yang untuk memperoleh hasil sesuai dengan sasaran. 

b. Wawancara  

Disini penulis mengadakan tanya jawab langsung terhadap yang berwenang 

yaitu  Bagian Penjualan, dimana mempunyai kaitan langsung dengan masalah 

yang akan dibahas. kemudian hasil wawancara tersebut dirangkum dan 

diikhtisarkan menjadi satu. 

2.   Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari yang berhubungan dengan  objek 

yang diteliti serta bersumber dari buku-buku pedoman, literatur yangdisusun oleh 

para ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.  

 

1.5.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data 

tersebut adalah melalui : 

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dari objek yang diteliti 

dengan cara :  

a. Observasi  

Adalah suatu penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan sendiri 

terhadap keadaan objek dan melakukan pencatatan untuk memperoleh keadaan 



perusahaan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian. Dalam hal ini 

penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dengan mencatat secara 

sistematik data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. 

b. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab 

langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan objek yang diteliti untuk 

memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. 

c. Dokumentasi 

    Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data – data yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas yaitu berupa dokumen. Data – data ini 

dikumpulkan dengan cara meminta, mencatat, melihat dan menyalin.  

2. Penelitian Kepustakaan 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur – literatur, buku – buku 

dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian dan penunjang atas dasar teori 

yang digunakan dalam permasalahan penelitian.  

 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu 

teknik yang digunakan untuk menganalisis data perusahaan dalam mengambil 

keputusan secara tepat dan jelas dengan cara membandingkan kenyataan yang terjadi 

dilapangan dengan teori-teori yang ada. Dalam hal ini penulis mencoba untuk 



menganalisis pelaksanaan prosedur pendistribusian pupuk urea bersubsidi pada PT. 

PUSRI PPD (Pemasaran Pusri Daerah) Sumsel. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disajikan dalam lima bab, dimana masing – masing bab 

akan dibagikan ke dalam beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sehingga 

menggambarkan hubungan antaara satu bab dengan bab yang lainnya. 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang, masalah, 

perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori – teori dari dasar yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan penelitian seperti 

: pengertian dan jenis audit, audit operasional, Distribusi Pemasaran, 

Pengertian Distribusi dan Fungsi Distribusi, saluran distribusi dan 

distribusi fisik. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, uraian tugas, pelaksanaan fungsi 

pemasaran dan distribusi pupuk. 



BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan 

mengenai audit operasionall atas prosedur pendistribusian pupuk 

urea bersubsidi pada PT. PUSRI PPD Sumsel. Bagian ini juga 

mencakup hal penalaran hasil penelitian sehingga dapat menjawab 

rumusan masalah yang diajukan, serta pemahahan terhadap 

keterbatasan penelitiaan yang dilakukan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan terhadap permasalahan, data temuan 

dari objek penelitian dan hasil analisis yang dilakukan serta saran – 

saran yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 
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