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PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR 

 

Saya, Zalza Zalvina (151710813003) menyatakan bahwa : 

1. Laporan Tugas Akhir ini asli dan benar-benar hasil karya sendiri dan 

bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan 

hasil peniruan atau penjiplakan dari karya orang lain.  

2. Dalam laporan Tugas Akhir tidak terdapat karya atau pendapat  yang telah 

ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan 

dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di 

kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 

pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini serta sanksi-

sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas 

Airlangga.  

                                                                                      Gresik, 10 Juli 2020                                                                           

                                                                                            

                                                                                            Zalza Zalvina 

NIM 151710813003 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah 

serta karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir 

yang berjudul “Peranan Sistem Aplikasi SISTRO dalam Pendistribusian Produk 

Pupuk Subsidi di PT. Petrokimia Gresik” dengan baik dan tepat waktu. Laporan 

ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh sebutan Ahli Madya 

(A.Md) Program Diploma III Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.  

 Dalam menulis Laporan Tugas Akhir ini, tentunya penulis mendapatkan 

banyak saran, dukungan, bantuan, pengalaman serta bimbingan dari berbagai 

pihak sekitar. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani 

serta memberikan kemudahan dan kelancaran selama proses penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini tanpa halangan apapun. 

2. Orang tua tercinta, (Alm) H. Anto, Khusnul Khotimah serta kakak, adik 

dan keluarga yang selalu memberikan restu dan doa yang terbaik untuk 

saya,  selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang begitu besar 

kepada saya. Semoga semua ini menjadi awal yang baik dan kesuksesan 

bagi masa depan saya. 

3. Bapak Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA., CMA., selaku Dekan 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. 

4. Terima kasih kepada Bapak Edwin Fiatiano.,S.sos.,M.Si., selaku 

Koordinator Program Studi Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dan selaku Dosen Pembimbing 

yang dengan senang hati selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan 

perasaan untuk memberikan pengarahan dalam proses penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Diploma III Manajemen Pemasaran 

Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat. 

6. Mita Anggraini Puspita Sari sahabat sejak saya dilahirkan ke dunia ini, 

serta selalu memberi masukan dan dukungan dalam penulisan Laporan 

Tugas Akhir ini.  

7. Mas Gading Fajar yang selalu menemani dan memberikan saya dukungan 

melalui kiriman makanan maupun minuman lewat Bapak Grab tiap 

minggunya. 

8. Terimakasih “Ghibah Syariah” Mita, Dini, Aldona, Anis, Novalda, Rastha, 

Hiday, Tiwi, dan Silu yang selalu menemani dan memberi dukungan 

selama masa kuliah.  

9. Teman-teman seperjuangan PKL Petrokimia Gresik Mita, Arki, Tofa, dan 

Faqih yang selalu memotivasi dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir 

ini. 

10. Terimakasih kepada semua pihak yang berada di Gudang Gresik II 

Departemen Distribusi Wilayah I PT. Petrokimia Gresik. Bapak Ari, Mbak 

Nova, Mbak Fani, Mbak Binti dan seluruh pihak yang membantu. 

11. Teman-teman angkatan Manajemen Pemasaran 2017 yang membuat masa 

kuliah saya menjadi indah dan terkenang. Serta kakak-kakak alumni yang 

selalu memberikan dukungan dan memberikan ilmu kepada saya. 

 Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam 

penulisan Laporan Tugas Akhir ini yang disebabkan karena keterbatasan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki. Penulis berharap akan ada kritik dan saran yang 

membangun. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi 

segala pihak dan pembaca. 

Gresik, 31 Mei 2020 

 

                                                                                              Zalza Zalvina 

NIM : 151710813003 
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ABSTRAK 

 

 Setiap produsen barang atau jasa tidak akan lepas dari masalah penyaluran 

atau distribusi suatu barang yang akan disampaikan ke konsumen. Kesulitan yang 

terjadi oleh pihak PT Petrokimia Gresik meliputi terganggunya jadwal kedatangan 

truk dari pihak rekanan transportir PT Petrokimia Gresik. Tidak adanya 

penjadwalan kedatangan truk ini menyebabkan timbulnya antrian panjang truk 

yang akan melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi di gudang produsen. Untuk 

mengatasi permasalahan kesulitan tersebut, maka pihak manajemen perusahaan 

PT Petrokimia Gresik meluncurkan suatu inovasi yaitu aplikasi yang diberi nama 

SISTRO (Sistem Scheduling Truck Online) merupakan aplikasi operasional 

distribusi pada PT Petrokimia Gresik, untuk membantu proses pendistribusian 

produk pupuk bersubsidi. Aplikasi SISTRO memiliki fungsi untuk membuat 

penjadwalan kedatangan truk bagi pihak transportir dan melakukan pengawasan 

terhadap truk pada saat melakukan proses pemuatan pupuk subsidi di gudang 

produsen PT. Petrokimia Gresik sebelum melakukan pengiriman ke gudang 

penyangga yang berada di wilayah Kabupaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana peranan sistem aplikasi SISTRO dalam pendistribusian 

produk pupuk subsidi di PT Petrokimia Gresik. 

 Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian metode kualitatif ini 

adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta dan keadaan yang terjadi saat 

penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi sebenarnya. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang 

diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap karyawan PT. Petrokimia 

Gresik  dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, dengan 

mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, majalah, hasil lapangan, dan 

internet untuk mendukung penelitian. Landasan teori yang digunakan adalah 

saluran distribusi, penjadwalan, dan pengawasan (Controlling). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa 

terdapat dua peranan dari adanya sistem aplikasi SISTRO. Peranan pertama yakni 
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sebagai manajemen kuota pemuatan dan pemesanan tiket online. Dengan adanya 

SISTRO dapat memudahkan pihak Staf Operasional Distribusi Wilayah I PT 

Petrokimia Gresik dalam membuat jadwal pengangkutan pupuk subsidi dengan 

cara mengupload data kuota pemuatan melalui SISTRO, serta memberi 

kemudahan bagi pihak transportir dalam memilih jadwal pengangkutan pupuk 

subsidi melalui pemesanan tiket secara online. Peranan yang kedua yakni sebagai 

sistem pemeriksaan, tracking armada dan dokumentasi data. Dengan adanya 

SISTRO  membantu proses pemeriksaan armada dan memudahkan Staf 

Operasional Distribusi Wilayah I PT Petrokimia Gresik dalam melakukan 

pengawasan truk saat melakukan pengangkutan pupuk subsidi di area gudang 

produsen. SISTRO juga membantu Staf Operasional Distribusi Wilayah I dalam 

melakukan dokumentasi data, data secara otomatis masuk ke sistem berupa berita 

penerimaan barang setelah pihak sopir melakukan pengangkutan pupuk subsidi di 

gudang produsen. Sehingga dengan adanya sistem aplikasi SISTRO tidak ada lagi 

permasalahan antrian truk di gudang produsen karena pihak sopir datang sesuai 

dengan jadwal shift yang sudah ditentukan melalui SISTRO dan proses 

pendistribusian pupuk subsidi di PT. Petrokimia Gresik dapat berjalan dengan 

efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


