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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berikut hasil kesimpulan dari pembahasan laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Pupuk Kaltim Kantor Pusat Jawa Timur yaitu : 

1. Jumlah perbedaan kuantitas yang terjadi dari pengiriman pupuk 

non subsidi berdasarkan hasil persentase periode bulan Januari 

sebesar 0,2%, Februari sebesar 0,18%, dan Maret sebesar 1,2%. 

Perubahan yang mengalami kenaikan penyusutan tertinggi terjadi 

pada bulan Maret dan yang masih di dalam standar maksimal 

perbedaan kuantitas yang diperbolehkan adalah bulan Januari dan 

Februari, dimana perubahan tersebut menunjukkan grafik yang 

fluktuatif. 

2. Penyebab perbedaan kuantitas pengiriman pupuk non subsidi 

karena kurangnya pengawasan pada saat penyulingan dan jahitan 

dari kantong pupuk yang terkadang masih kurang kuat. Hal 

tersebut juga ditambah ketika diperjalanan alur yang dilalui kurang 

memadai sehingga mengakibatkan pupuk berjatuhan di jalan. 

3. Tujuan dengan menggunakan alat transportasi yang lebih besar 

akan dapat mengangkut daya tampung pupuk yang lebih banyak 

dan efisien serta menggunakan waktu yang tepat untuk pengiriman 

agar dapat mendukung kelancaran pendistribusian yang seefektif 

mungkin. 

4.2 Saran  

Sistem pendistribusian pupuk non subsidi pada PT Pupuk Kalimantan 

Timur sudah tertata dengan sangat baik. Namun sistem pengawasan yang 

sudah diterapkan belum menjamin adanya keamanan dalam 

pendistribusian pupuk. Terutama dari MBS (mobile bagging system) 

dimana mesin/perlengkapan untuk melakukan kegiatan proses 

pengantongan pupuk urea curah yang pada umumnya dilakukan di 

pelabuhan atau gudang penampungan urea curah apabila tidak dilakukan 
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secara berhati-hati akan menyebabkan pupuk susut intasit, susut bongkar 

dan rebagging. Untuk meningkatkan kinerja PT Pupuk Kaltim dalam hal 

pendistribusian pupuk non subsidi diperlukan tindakan sebagai berikut : 

1. Menimalisir adanya penyusutan dapat mengurangi penyusutan 

pada pupuk dengan cara menggunakan alat transportasi yang 

memiliki daya tampung lebih besar, bahan kantong yang lebih 

tebal dan kuat, melakukan pengiriman pupuk di malam hari. 

2. Memanfaatkan kemajuan transportasi lain untuk memudahkan 

pengiriman pupuk. 

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa koordinasi dan kerja sama sangat 

penting untuk mendukung kelancaran pendistribusian pupuk non subsidi 

sehingga sesuai dengan ketepatan waktu, jenis, jumlah, tempat, mutu, dan 

harga. 
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