
 

I.  PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

       PT Pupuk Sriwidjaja (PT. Pusri) Unit Usaha sebagai produsen pupuk Urea, juga 

sekaligus memasarkan produk sendiri serta produk lainnya kepada pelanggan yaitu  

petani pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan perikanan rakyat sebagai kewajiban 

public service obligation (PSO) untuk pupuk bersubsidi serta pelanggan lainnya untuk 

pupuk non subsidi. Sebagai pemegang PSO, PT. Pusri Unit Usaha berkewajiban untuk 

memenuhi kebutuhan pupuk urea ke sektor pertanian hingga mencapai 2,13 juta ton per 

tahun dengan prinsip 6 tepat ( tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat 

jenis dan tepat mutu). 

Dengan penugasan tersebut PT. Pusri Unit Usaha berkewajiban untuk 

meningkatkan supply pupuk bersubsidi sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan 

sekaligus mendistribusikan kepada pelanggan melalui mata rantai distribusi yang  

ditetapkan oleh Pemerintah yaitu melal;ui distributor dan pengecer untuk diteruskan 

kepada konsumen akhir yaitu kelompok tani dengan distribusi secara tertutup.   

            Sebagai perusahaan yang mendapat tugas melaksanakan Public Service 

Obligation (PSO), PT. Pusri Unit Usaha berkewajiban untuk mengamankan penyaluran 

pupuk ke sektor pertanian hingga mencapai 2,13 juta ton per tahun. Untuk mengatasi 

kelangkaan pupuk bersubsidi, strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan 

meningkatkan supply pupuk bersubsidi  sehingga ketersediaan ditingkat petani selaku 

pelanggan dapat terjamin. 



 

            Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dari produsen sampai ke konsumen 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2009 

dengan mengacu pada prinsip least cost distribution. Mata rantai distribusi pupuk 

bersubsidi dimulai dari lini I yaitu lokasi gudang pupuk diwilayah pabrik produsen, 

dibawa ke lini II adalah lokasi gudang produsen diwilayah ibu kota provinsi dan Unit 

Pengantongan Pupuk, kemudian dibawa ke lini III yaitu lokasi gudang produsen dan/atau 

Distributor di wilayah Kabupaten/ Kota yang ditunjuk oleh produsen. Selanjutnya dibawa 

ke lini IV yaitu lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa 

yang ditetapkan oleh distributor.  

 Pelaksana distribusi pupuk urea dari pabrik sampai dengan gudang lini 

III/distributor di Kabupaten dilaksanakan langsung oleh PT Pusri Unit Usaha dan dari 

gudang lini III/distributor sampai ke lini IV/kios pengecer dilaksanakan oleh distributor 

yang ditunjuk oleh PT Pusri Unit Usaha. Kelompok Tani mendapatkan pupuk bersubsidi 

melalui pengecer dengan menggunakan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok)   

 



 

 

            Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT. Pusri Unit Usaha telah melakukan 

pemetaan terhadap sumber daya, peluang usaha, kelemahan dan semua variabel yang 

kiranya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (going concern) perusahaan. Hasil 

pemetaan dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi menggunakan analisis SWOT yang 

dilakukan setiap tahun. PT. Pusri juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada 

konsumen dengan memberikan perlindungan kepada konsumen dengan berlandaskan 

pada enam tepat yaitu : tepat waktu, tepat harga, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat 

dan tepat mutu. Selain itu PT. Pusri mempunyai komitmen yang mengutamakan 

kepuasan pelanggan secara profesional melalui peningkatan standar mutu produk dan 

pelayanan. 

           Dalam lingkungan usaha yang selalu berubah dinamis perlu penyesuaian kegiatan 

pelayanan dan produk  untuk  memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelanggan yang 

Lini II / 
UPP 

Gudang
Pengecer

Gudang Lini III 
Distributor

Gudang Lini III 

Petani/ 
Kel. Tani 

RDKK

DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI (PHYSIK BARANG)

PKG / P KC

Pabrik 
PUSRI,
PKT & 
PIM

PRODUSEN DISTRIBUTOR PENGECER 

DISTRIBUTOR

PERMENDAG
(ATURAN PENDISTRIBUSIAN)

PERMENTAN 
(ATURAN SISTEM RDKK) 

PRODUSEN 

PENGECER Kelompok TaniPT. PUSRI 



 

tidak puas akan memberitakan dua kali lebih hebat kepada orang lain tentang pengalaman 

buruknya, sedangkan pelanggan yang puas akan memberitahukan tentang hal yang 

terbaik. Jika keluhan pelanggan dapat diselesaikan, pelanggan akan melakukan 

pembelian yang lebih besar dari pada pelanggan yang tidak pernah mengeluh. Oleh 

karena itu dilakukan secara periodik survei kepuasan pelanggan untuk memahami dan 

mengantisipasi keinginan dan kebutuhan pelanggan.  

            Dari hasil pengawasan pelaksanaan subsidi pupuk oleh Kementerian Pertanian 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, dalam tahun 2009 masih terjadi 

penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip 6 tepat dalam  distribusi pupuk 

bersubsidi oleh produsen sebanyak 23 kasus.  

           Dalam rangka meningkatkan layanan bagi pelanggan pupuk bersubsidi sesuai 

penugasan yang diberikan Pemerintah (PSO) kepada PT Pusri Unit Usaha diperlukan 

pengukuran tingkat layanan (service quality) kepada pelanggannya secara terpadu mulai 

dari distributor, pengecer dan kelompok tani sebagai konsumen akhir  

       Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan dimana keinginan, harapan dan 

kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Pengukuran kinerja layanan kepada  pelanggan 

merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan dan produk yang lebih baik, 

lebih efisien dan lebih efektif. Selain itu, selama ini PT. Pusri belum mengukur kinerja 

pelayanan terhadap produk yang dihasilkannya. PT. Pusri Unit Usaha juga belum pernah 

melakukan survei secara mendalam tentang tingkat kepuasan pelanggan.  Oleh karena itu,  

pihak PT. Pusri tidak mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pada simpul rantai 

distribusi terhadap layanan jasa dan kualitas produk PT. Pusri Unit Usaha karena petani 

tidak dilayani secara langsung oleh pihak perusahaan. Petani/Kelompok Tani hanya 



 

berhubungan langsung dengan pengecer sehingga feedback dari petani tidak diperoleh 

oleh PT. Pusri Unit Usaha. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

       Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1.  Bagaimana kondisi layanan dan tingkat kinerja layanan jasa dan produk  PT. Pusri 

Unit Usaha saat ini. 

2.  Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa dan produk  PT. Pusri 

Unit Usaha saat ini. 

3. Bagaimana implikasi manajerial dari hasil penelitian sebagai dasar untuk     

memberikan perlindungan kepada konsumen yang berlandaskan prinsip 6 tepat sesuai 

penugasan yang diberikan oleh Pemerintah sebagai PSO. 

 

1.3. Tujuan  

       Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

yang akurat serta umpan balik dari pelanggan termasuk tingkat kepuasan pelanggan dan  

kualitas pelayanan dalam membangun sistem pemberian pelayanan yang efektif. Secara 

spesifik pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut : 

1.  Mengetahui tingkat service quality pelanggan PT. Pusri Unit Usaha saat ini. 

2.  Mengetahui kinerja layanan di tingkat distributor, pengecer dan  petani dalam 

melaksanakan pendistribusian pupuk bersubsidi  PT. Pusri Unit Usaha. 

3. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan di tingkat distributor, pengecer dan  

kelompok tani terhadap layanan jasa  PT. Pusri Unit Usaha. 



 

4. Menganalisis implikasi manajerial terhadap kinerja layanan distributor, pengecer dan 

kelompok tani. 

Sedangkan untuk ke depan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pembanding untuk mengukur Costumer Satisfaction Index (CSI) dan loyalitas pelanggan 

pada produsen pupuk anggota PT. Pusri Unit Holding. 
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