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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Bisnis 

Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) PT. Chunur Company berdiri sejak tahun 2007, 

yang mana SPPBE Chunur Company merupakan SPPBE 

pertama yang berada di Kabupaten Cianjur. SPPBE 

Chunur Company merupakan salah satu SPPBE yang 

membantu pemerintah dalam rangka konversi minyak 

tanah ke gas LPG 3kg pada tahun 2007. SPPBE Chunur 

company terletak di Jln. Pramuka No. 17 Kabupaten 

Cianjur. 

SPPBE merupakan perusahaan francise dengan 

PERTAMINA yang mana SPPBE merupakan perusahaan 

yang hanya melayani agen LPG 3kg dalam hal pengisisan 

tabung LPG 3kg dan pengangkutan LPG 3kg dari kilang 

gas PERTAMINA yang berada di Balongan maupun 

kilang gas PERTAMINA yang berada di Jakarta. 

Pada awal berdiri di tahun 2007 SPPBE Chunur 

Company melayani seluruh agen LPG di wilayah Cianjur 

dikarenakan SPPBE Chunur Company merupakan satu-

satunya SPPBE yang berdiri di kabupaten Cianjur. Akan 

tetapi seiring waktu sekarang terdapat 5 (lima) buah 

SPBE yang beroperasi dikabupaten cianjur. Dengan 
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demikian dari 26 agen yang terdapat di kabupaten cianjur 

sekarang hanya 15 saja yang masih melakukan pengisian 

di SPPBE Chunur Company. 

 

4.2. Analisis Strategi bisnis Korporasi 

Strategi Korporasi menggambarkan arah 

perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap 

perusahaan secara umu terhadap arah pertumbuhan dan 

manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk 

mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.  

Strategi perusahaan yang dipilih adalah strategi 

diversifikasi yang mana perusahaan akan bersekspansi 

dengan menambah lini layanan yang baru. Stasiun 

Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Chunur 

Company akan berekspansi melalui pengembangan jenis 

pelayanan baru yang diberikan kepada konsumen. 

Tujuan dari pendirian Stasiun Pengisian 

pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) adalah untuk 

memperbaiki pendapatan di jasa pengisian tabung LPG 

3kg yang berkurang karena diakibatkan adanya 

pertambahan SPBE di wilayah Kabupaten Cianjur.  
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4.3. Analisis Internal dan Eksternal 

Analisis internal dan eksternal dilakukan untuk 

mendapatkan rumusan strategi bisnis bagi SPPBE 

Chunur Company yang akan dibangun dengan 

memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalisir 

kelemahan internal yang ada pada SPPBE Chunur 

Company saat ini, agar mampu menangkap potensi 

peluang bisnis untuk memperbaiki kondisi saat ini dan 

mempersiapkan diri dari berbagai macam ancaman 

eksternal dimasa yang akan datang. 

4.3.1. Analisis SWOT 

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 

strategi bisnis SPPBE Chunur Company. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weakness) dan ancaman (Threats).  Sedangkan untuk 

pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi,tujuan,strattegi, dan kebijakan 

perusahaan. 

Dari hasil analisis dengan menggunakan alat 

analisis SWOT maka dapat digambarkan kondisi 

perusahaan saat ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kekuatan (Strength) 

a. Berdiri sejak tahun 2007 yang mana SPPBE 

Chunur Company adalah SPPBE pertama yang 

berdiri di Wilayah Cianjur. Sehingga SPPBE 

Chunur Company lebih berpengalaman di dunia 

bisnis gas LPG 3kg. 

b. SPPBE Chunur Company merupakan SPPBE 

yang membantu PERTAMINA dalam konversi 

Minyak Tanah ke Gas LPG di wilayah Kabupaten 

Cianjur. 

c. Lebih mengenal para agen gas LPG 3kg di 

wilayah Kabupaten Cianjur. 

d. Mempunyai Armada pengangkutan sendiri 

berupa Bulk elpiji berkapasitas 15.000 kg. 

e. Mempunyai modal keuangan yang kuat. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Mesin pengisian masih bersifat semi otomatis 

sehingga berpengaruh kepada kuantitas tabung 

gas LPG 3kg yang terisi. 

b. Jumlah armada pengangkutan yang masih 

terbatas, sehingga hanya dapat memenuhi 

pasokan untuk SPPBE Chunur Company sendiri. 
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3. Peluang (Opportunities) 

a. Digulirkannya kebijakan PERTAMINA perihal 

pengangkutan gas LPG 3kg diserahkan kepada 

pihak swasta. 

b. Pesaing untuk perusahaan yang memiliki ijin 

pengangkutan di wilayah Kabupaten Cianjur dan 

Kabupaten Sukabumi masih relatif sedikit. 

4. Ancaman (Threats) 

a. Munculnya pesaing baru. 

b. Perubahan Regulasi kebijakan Pemerintah yang 

tidak dapat di prediksi. 
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Tabel 4.1 Analisis SWOT SPPBE Chunur Company 

KEKUATAN 
(STRENGTH) 

KELEMAHAN 
(WEAKNESS) 

PELUANG 
(OPPORTUNITIES) 

ANCAMAN 
(THREAT) 

1. Berdiri sejak tahun 2007 
yang mana SPPBE 
Chunur Company adalah 
SPPBE pertama yang 
berdiri di Wilayah Cianjur. 
Sehingga SPPBE Chunur 
Company lebih 
berpengalaman di dunia 
bisnis gas LPG 3kg. 

2. SPPBE Chunur 
Company merupakan 
SPPBE yang membantu 
PERTAMINA dalam 
konversi Minyak Tanah 
ke Gas LPG di wilayah 
Kabupaten Cianjur. 

3. Lebih mengenal para 
agen gas LPG 3kg di 
wilayah Kabupaten 
Cianjur. 

4. Mempunyai Armada 
pengangkutan sendiri 
berupa Bulk elpiji 
berkapasitas 15.000 kg. 

5. Mempunyai modal 
keuangan yang kuat. 

1. Mesin pengisian masih 
bersifat semi otomatis 
sehingga berpengaruh 
kepada kuantitas 
tabung gas LPG 3kg 
yang terisi. 

2. Jumlah armada 
pengangkutan yang 
masih terbatas, 
sehingga hanya dapat 
memenuhi pasokan 
untuk SPPBE Chunur 
Company sendiri. 

 
 
 

 

1. Digulirkannya kebijakan 
PERTAMINA perihal 
pengangkutan gas LPG 
3kg diserahkan kepada 
pihak swasta. 

2. Pesaing untuk 
perusahaan yang 
memiliki ijin 
pengangkutan di 
wilayah Kabupaten 
Cianjur dan Kabupaten 
Sukabumi masih relatif 
sedikit. 

1. Munculnya pesaing 
baru. 

2. Perubahan Regulasi 
kebijakan Pemerintah 
yang tidak dapat di 
prediksi 
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4.3.2.  SWOT Matrix 

Dari hasil analisis SWOT diatas maka disusun 

matriks SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang 

dihadapi oleh SPPBE Chunur Company serta kekuatan 

dan kelemahan internal dari SPPBE Chunur company 

saat ini adalah sebagai berikut : 

1. Strategi S-O (strength dan opportunities), yaitu disini 

strategi yang dibuat adalah dengan menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang. 

a. Menambah Armada pengangkutan sehingga 

SPPBE Chunur Company dapat mengantarkan 

gas LPG 3kg dari kilang PERTAMINA yang 

berada di Jakarta maupun Balongan ke SPBE lain 

di wilayah Kabupaten Cianjur maupun kabupaten 

Sukabumi. 

b. Menjalin kerjasama dengan SPBE lain diwilayah 

Kabupaten Cianjur maupun Kabupaten Sukabumi 

mengenai pengangkutan Gas LPG 3kg. 

c. Menjalin kerjasama dengan para agen LPG 3kg di 

wilayah kabupaten Cianjur dan kabupaten 

Sukabumi. 

2. Strategi S-T (strength dan threat), yaitu disini strategi 

yang dibuat  adalah dengan menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman. 
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a. Memberikan pelayanan yang prima kepada 

seluruh agen LPG 3kg di wilayah Kabupaten 

Cianjur. 

b. Memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada 

seluruh SPBE di wilayah kabupaten Cianjur 

maupun Kabupaten Sukabumi. 

3. Strategi W-O (weakness dan opportunities), yaitu 

disini strategi yang dibuat adalah dengan 

memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. 

a. Melakukan penambahan jumlah armada 

pengangkutan sesuai dengan alokasi pengisian 

SPBE yang ada di wilayah kabupaten Cianjur dan 

kabupaten Sukabumi. 

4. Strategi W-T (weakness dan threat), yaitu disini 

strategi yang dibuat adalah dengan meminimalkan 

kelemahan dan menghindari ancaman. 

a. Mengganti mesin pengisian yang masih bersifat 

semi otomatis dengan mesin yang bersifat 

otomatis. 

b. Melakukan kegiatan pengembangan dari segi 

layanan kepada seluruh agen LPG 3kg dan SPBE 

guna mengantisipasi adanya pesaing baru, yang 

akan menjadi dasar acuan dalam pengembangan 

strategi bisnis bagi SPPBE Chunur Company. 
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Tabel 4.2 Matriks SWOT SPPBE Chunur Company 

                                    
                                                  
                                                              IFAS 
 
     
 
 
 
 
                 EFAS 
 

STRENGTH 
1. Berdiri sejak tahun 2007 yang mana SPPBE Chunur 
Company adalah SPPBE pertama yang berdiri di Wilayah 
Cianjur. Sehingga SPPBE Chunur Company lebih 
berpengalaman di dunia bisnis gas LPG 3kg. 
2. SPPBE Chunur Company merupakan SPPBE yang 
membantu PERTAMINA dalam konversi Minyak Tanah ke 
Gas LPG di wilayah Kabupaten Cianjur. 
3. Lebih mengenal para agen gas LPG 3kg di wilayah 
Kabupaten Cianjur. 
4. Mempunyai Armada pengangkutan sendiri berupa Bulk 
elpiji berkapasitas 15.000 kg. 
5. Mempunyai modal keuangan yang kuat. 
 

WEAKNESS 
1. Mesin pengisian masih bersifat semi otomatis sehingga 
berpengaruh kepada kuantitas tabung gas LPG 3kg yang 
terisi. 
2. Jumlah armada pengangkutan yang masih terbatas, 
sehingga hanya dapat memenuhi pasokan untuk SPPBE 
Chunur Company sendiri. 

OPPORTUNITIES 
1. Digulirkannya kebijakan PERTAMINA perihal 
pengangkutan gas LPG 3kg diserahkan kepada pihak 
swasta. 
2. Pesaing untuk perusahaan yang memiliki ijin 
pengangkutan di wilayah Kabupaten Cianjur dan 
Kabupaten Sukabumi masih relatif sedikit. 
 
 

a. Menambah Armada pengangkutan sehingga SPPBE 
Chunur Company dapat mengantarkan gas LPG 3kg dari 
kilang PERTAMINA yang berada di Jakarta maupun 
Balongan ke SPBE lain di wilayah Kabupaten Cianjur 
maupun kabupaten Sukabumi. 
b. Menjalin kerjasama dengan SPBE lain diwilayah 
Kabupaten Cianjur maupun Kabupaten Sukabumi 
mengenai pengangkutan Gas LPG 3kg. 
c. Menjalin kerjasama dengan para agen LPG 3kg di 
wilayah kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi. 

a. Melakukan penambahan jumlah armada pengangkutan 
sesuai dengan alokasi pengisian SPBE yang ada di 
wilayah kabupaten Cianjur dan kabupaten Sukabumi. 

THREAT 
1. Munculnya pesaing baru. 
2. Perubahan Regulasi kebijakan Pemerintah yang tidak 
dapat di prediksi 
 

a. Memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh 
agen LPG 3kg di wilayah Kabupaten Cianjur. 
b. Memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada 
seluruh SPBE di wilayah kabupaten Cianjur maupun 
Kabupaten Sukabumi. 

a. Mengganti mesin pengisian yang masih bersifat semi 
otomatis dengan mesin yang bersifat otomatis. 
b. Melakukan kegiatan pengembangan dari segi layanan 
kepada seluruh agen LPG 3kg dan SPBE guna 
mengantisipasi adanya pesaing baru, yang akan menjadi 
dasar acuan dalam pengembangan strategi bisnis bagi 
SPPBE Chunur Company. 
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Gambar 4.1 Kuadran SWOT Analysis 
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4.4. Visi, Misi, Nilai 

4.4.1.  Visi 

Visi dari SPPBE Chunur Company dibuat sejalan 

dengan korporasi Chunur Group yaitu “Menjadi 

perusahaan yang terbaik dalam hal pelayanan, terbesar 

dalam alokasi pengadaan barang dan terunggul dalam 

hal kualitas barang di wilayah jawa barat”, dengan usaha-

usaha sebagai berikut: 

1. Pengisian gas LPG 3 kg bagi seluruh agen di 

wilayah Kabupaten Cianjur. 

2. Pengangkutan Bulk LPG bagi SPPBE Chunur 

Company maupun SPBE yang lain di wilayah 

Kabupaten Cianjur maupun untuk wilayah 

kabupaten Sukabumi. 

 

4.4.2.  Misi 

Sejalan dengan misi dari Chunur Group, misi dari 

SPPBE Chunur Company yaitu “Menaikkan provit 

perusahaan, Meningkatkan kepuasan konsumen dalam 

hal pelayanan, Mensejahterakan karyawan, 

Meningkatkan value kepada masyarakat, Menjaga 

kelestarian alam”. 
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4.5.3.  Nilai 

Adapun nilai-nilai yang diterapkan dalam bisnis 

SPPBE Chunur Company berpedoman pada nilai-nilai 

yang diterapkan dalam bisnis korporasi Chunur Group, 

yaitu : CHUNUR GROUP (Custumer care, Honest, 

Unbounded Integrity, Network, Ultimate value for 

community and nature,Respect each other). 

 

4.5.   Perancangan Model Bisnis 

Dalam merancang strategi bisnis pada SPPBE 

Chunur Company, konsep Business Model Canvas 

digunakan untuk menggambarkan, memvisualisasikan, 

menilai, dan mengubah model bisnis ke dalam bahasa 

yang sama melalui alat bantu berupa selembar kanvas 

yang terbagi ke dalam sembilan blok bangunan model 

bisnis, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat bekerja 

sama membuat sketsa dan mendiskusikan bagian-bagian 

yang diperlukan dalam perancangan strategi bisnis 

secara detail. 

 

4.5.1 Custumer Segment 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) PT.  Chunur company mengambil segmentasi 

geografis yaitu dengan menargetkan para pelanggannya 

adalah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang ada di  
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wilayah kabupaten cianjur dan kabupaten sukabumi dan 

juga para Agen LPG 3kg yang beroperasi  di wilayah 

kabupaten cianjur. 

 

       

      The Business Model Canvas 

Key Partners 

•  

 

Key Activities 

•  

Value 

Proposition 

•  

Customer 

Relationships 

•  

 

 

 

 

 

 

Customer Segments 
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Gambar 4.2  Customer Segments SPPBE Chunur Company 
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Primary Canvas 
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4.5.2 Value Propositions 

Jasa Pengisian LPG 3kg untuk seluruh agen 

diwilayah kabupaten cianjur dan Pengangkutan gas LPG 

3kg untuk Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah 

kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. 

Berdasarkan hasil analisis dari strategi blue ocean 

yang dilakukan, proporsi nilai yang ditawarkan kepada 

konsumen adalah jasa pengangkutan gas LPG 3kg dari 

kilang gas PERTAMINA ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji 

3kg di wilayah kabupaten cianjur dan kabupaten 

Sukabumi. 

Keputusan mengambil jasa pengangkutan LPG 3kg 

dikarenakan masih sedikitnya SPBE yang memiliki jasa 

pengangkutan di wilayah kabupaten cianjur dan 

kabupaten sukabumi. 
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Gambar 4.3 Value Propositions SPPBE Chunur Company 
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4.5.3 Channels 

Saluran yang dipilih oleh Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

untuk menyampaikan proposisi nilai kepada konsumen 

adalah dengan menggunakan saluran  milik sendiri 

berupa SMS maupun telp yang akan menjadi media 

penghubung langsung dalam operasional SPPBE Chunur 

Company, pemilihan saluran milik mitra seperti media 

sosial seperti WhatsApp serta kegiatan marketing offline 

akan dipadukan sebagai strategi bauran pemasaran yang 

terintegrasi. 

 

       

 The Business Model Canvas 

Key Partners 

•  
 

Key Activities 

•  

Value Proposition 

• Jasa 
Pengangkutan 
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Gambar 4.4  Channels SPPBE Chunur Company 
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4.5.4 Customer Relationships 

Menjalin hubungan dengan konsumen dilakukan 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) 

Chunur Company untuk mendapatkan konsumen, 

mempertahankan konsumen, serta meningkatkan 

penjualan dan pendapatan. 

Dalam menjalin hubungan dengan konsumen, IMC 

(Integrated Marketing Communication) sebagai konsep 

yang digunakan untuk menciptakan customer serta 

sebagai sebuah proses uang digunakan untuk mengelola 

hubungan jangka panjang dengan konsumen. 

Untuk itu komunikasi pemasaran dilakukan bersifat 

one-voice walaupun mengunakan berbagai elemen 

komunikasi pemasaran yang berbeda dalam meraih 

konsumen, namun kesemuanya harus dapat 

dikoordinasikan dengan cara yang tepat oleh semua 

bagian guna meningkatkan pelayanan prima bagi 

konsumen. 

Dengan IMC, fungsi-fungsi pemasaran seperti 

personal selling dan public relation akan dipadukan untuk 

menciptakan suatu pelayanan yang prima. 

Program-program IMC  dilakukan melalui media 

Online dan Offline yang akan dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan dan karakter konsumen yang dihadapi, yaitu : 

 



88 
 

1.  Hubungan Personal 

Hubungan ini didasarkan pada interaksi antar 

manusia, SPBE maupun Agen LPG 3kg dapat 

berkomunikasi dengan petugas pelayanan pelanggan 

untuk mendapatkan bantuan selama proses pengisian 

ataupun pengangkutan atau setelah proses pengisian 

ataupun pengangkutan selesai. Komunikasi ini dapat 

dilakukan melalui call-center atau saluran lainnya. 

2.  Public Relation 

Komunikasi secara offline yang dilakukan dengan cara 

melibatkan para agen LPG 3kg di wilayah cianjur dan 

Para SPBE di wilayah cianjur dan sukabumi dalam 

berbagai kegiatan yang berhubungan dengan program 

PERTAMINA mengenai gas LPG 3kg, seperti HUT 

PERTAMINA maupun berbagai kegiatan sosial yang 

diadakan oleh Chunur Group. 
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Gambar  4.5 Customer Relationships SPPBE Chunur Company 

Alternative Canvas SPPBE CHUNUR COMPANY 

 

BERANDA AN 

Primary Canvas 
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4.5.5 Revenue Streams 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company menjadikan jasa pengisian 

gas LPG 3kg bagi agen yang beroperasi di wilayah 

kabupaten cianjur dan jasa pengangkutan gas LPG 3kg 

dari kilang gas PERTAMINA ke SPBE di wilayah 

kabupaten cianjur dan sukabumi. 

Mekanisme penetapan harga dilakukan dengan 

penetapan biaya jasa yang tetap karena telah ditentukan 

oleh PERTAMINA.  
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Gambar 4.6 Revenue Streams SPPBE Chunur Company 
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4.5.6 Key Resources 

Sumber daya utama menggambarkan aset-aset 

yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat 

berfungsi. Sumber daya utama dapat berbentuk fisik, 

finansial, intelektual, atau manusia, untuk menunjang 

proses penciptaan, penawaran dan penyampaian 

proposisi nilai kepada konsumen, menjangkau target 

pasar, menjalin hubungan dengan konsumen serta 

menghasilkan pendapatan. 

Sumber yang dibutuhkan oleh SPPBE Chunur 

Company antara lain adalah: 

1. Fisik 

SPPBE Chunur Company memerlukan sarana 

prasarana sesuai dengan peraturan PERTAMINA, 

yaitu : 

1. Kantor 

Gambar 4.7. Kantor SPPBE Chunur Company
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2. Gate Keeper 

Gambar 4.8 Gate Keeper SPPBE Chunur Company 

 

 

3. Filling Hall 

Gambar 4.9 Filling Hall SPPBE Chunur Company 
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4. Skidtank 

Gambar 4.10 SkidTank SPPBE Chunur Company 

 

 

5. Ruang jenset 

Gambar 4.11 Ruang jenset SPPBE Chunur Company
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6. Mesin Timbang 

Gambar 4.12 Mesin Timbang SPPBE Chunur Company 

 

 

Gambar 4.13 Mesin Timbang SPPBE Chunur Company 
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7. Kolam Hydrant 

Gambar 4.14 Kolam Hydrant 

 

 

8. Mushola 

Gambar 4.15 Mushola SPPBE Chunur Company 
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9. Kantin 

Gambar 4.16 Kantin SPPBE Chunur Company 

 

 

10. Tempat Penyimpanan tabung gas LPG 3kg 

Gambar 4.16 Tempat penyimpanan tabung SPPE Chunur Company 
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Gambar 4.17 Tempat penyimpanan tabung SPPE Chunur Company 

 

 

11. Truk Tangki  

Gambar 4.18 Bagian depan truk tangki SPPBE Chunur Company 
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Gambar 4.19 Bagian depan truk tangki SPPBE Chunur Company 

 

 

2. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang 

penting bagi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan 

Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company dimana semua 

pegawai di SPPBE Chunur Company memiliki 

kualifikasi yang ditetapkan oleh SPPBE Chunur  
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Company. Sedangkan khusus untuk Driver Truk tangki 

harus memiliki lisence dari PERTAMINA.  

3. Finansial 

Beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya 

finansial atau jaminan finansial. Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk elpiji (SPPBE) Chunur Company 

mendapatkan finansial dari holding yaitu Chunur 

Group untuk menjalankan operasional bisnisnya. 

 

                                    The Business Model Canvas 

Key 
Partners 

•  
 

Key Activities 

•  

Value Proposition 

• Jasa 
Pengangkutan 
Gas LPG 3kg 
dari kilang gas 
PERTAMINA 
ke SPBE di 
wilayah cianjur 
dan sukabumi. 

• Jasa 
pengangkutan 
yang less 
losses 

• Jasa pengisian 
yang pasti pas. 

Customer 
Relationships 

• Integrated 
Marketing 
Communication 
(IMC) 
 

 
 
 
 
 
 

Customer 
Segments 

• SPBE di 
kabupaten 
Cianjur dan 
kabupaten 
sukabumi 

• Agen LPG 3 
Kg di 
wilayah 
kabupaten 
cianjur 
 

 
 
 
 
 

Key 
Resources 

• Fisik 

• SDM 

• Finansial  

Channels 

• Sosial Media 
berupa WhatsApp, 
SMS, Telp. 

• Marketing Offline 
berupa kunjungan 
bulanan ke seluruh 
konsumen 

 

Cost Structure 

•  
 

Revenue Streams 

• Fee Pengisian 

• Fee Pengangkutan 

• Sewa kantin 
 

Gambar 4.20 Key Resources SPPBE Chunur Company 

 

 

 

 

 

Alternative Canvas 

Primary Canvas 

SPPBE CHUNUR COMPANY 

 

BERANDA AN 
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4.5.7 Key Activities 

Untuk menciptakan proposisi nilai yang akan 

ditawarkan kepada konsumen, membangun nilai dan 

menangkap konsumen sampai dengan terjadi penjualan 

dan mendapatkan penghasilan, diperlukan rangkaian 

aktivitas penting yang meliputi aktivitas manajemen 

pemasaran, aktivitas manajemen operasi, aktivitas 

manajemen SDM, serta aktivitas manajemen keuangan. 

1. Manajemen pemasaran 

Aktivitas pemasaran SPPBE Chunur Company 

dilakukan dengan strategi bauran pemasaran yang 

diintegrasikan dalam integrated Markerting 

Communication (IMC) dengan tujuan untuk 

menyampaikan proposisi nilai kepada konsumen, dan 

mempertahankan para agen LPG 3kg untuk 

melakukan pengisian berulang untuk gas LPG 3kg dan 

pengangkutan gas LPG 3kg bagi SPBE.  

2. Manajemen Operasi 

OPERASI PENERIMAAN LPG  

Penerimaan LPG di SPPBE melalui darat dapat 

diperoleh dari : 

• Skid tank 

• Pipa. 
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Operasi Penerimaan LPG melalui Skid Tank. 

Sebelum Penerimaan. 

1. Dilakukan pengukuran kembali isi skid tank dengan 

menggunakan timbangan dan atau roto gauge. 

Yakinkan bahwa LPG sesuai dengan yang 

dinominasikan saat proses penimbangan skid tank, 

sopir diharuskan turun dari kendaraan. 

2. Pastikan mesin kendaraan dalam keadaan mati dan 

rem tangan dalam keadaan terpasangserta roda 

dalam posisi terganjal. 

3. Pastikan safety switch dalam posisi off. 

4. Turunkan APAR dan letakkan di samping skid tank. 

5. Pasang Bounding Cable. 

6. Siapkan buku “Log Sheet” untuk mencatat data skid 

tank beserta isinya. 

7. Periksa kelengkapan dokumen dan selesaikan 

Administrasi (Surat Jalan, struk timbangan). 

8. Ukur isi tanki timbun dan yakinkan ada ullage yang 

cukup. 

9. Siapkan fasilitas pembongkaran. 

10. Lakukan pemeriksaan segel pada valve skid tank. 

11. Hubungkan Conector Coupling (liquid dan vapour) 

ke Skid Tank. 

12. Buka kerangan (liquid valve dan vapour valve) 

yang berkaitan. 
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13. Hidupkan pompa transfer (transfer pump). 

 

Selama Penerimaan. 

1. Awasi jalur pipa dan fleksible hose dari Skid Tank 

sampai tangki timbun dari kemungkinan 

kebocoran. 

2. Yakinkan bahwa LPG sudah mengalir ke tangki 

timbun yang telah disiapkan. 

3. Bila terjadi kebocoran, stop pemompaan, tutup 

kerangan dan lakukan perbaikan secepatnya 

serta laporkan kepada atasan. 

4. Lakukan monitor suhu tangki selama penerimaan, 

jika suhu tangki naik menjadi sekitar 45°C, 

jalankan sistim pendinginan tangki dan atau 

refrigerant compressor sehingga suhunya turun 

sekitar 30°C. 

5. Petugas penerimaan harus selalu berada di 

tempat. 

6. Hentikan Operasi penerimaan bila cuaca buruk 

(banyak petir) 

 

Setelah Penerimaan. 

1. Yakinkan bahwa Skid Tank sudah kosong dengan 

penunjukan roto gauge dalam posisi ”0”(nol) %. 

2. Matikan pompa transfer dan tutup kerangan. 
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3. Lepas hubungan Connector Coupling (liquid dan 

vapour) dan bounding cable. 

4. Setelah seluruh muatan mobil tangki dibongkar, 

lakukan pengukuran pada isi, suhu dan tekanan 

pada tangki timbun, dan laporkan tentang jumlah 

penerimaan. 

5. Ukur isi tangki timbun, melalui pencatatan density 

(berdasarkan density dari supply point), 

temperature dan tekanan / pressure.  

6. Catat dan selesaikan seluruh dokumen 

penerimaan dan lakukan Good Receipt melalui 

Web SPPBE. 

 

 

Operasi Penerimaan LPG melalui Pipa. 

Operasi penerimaan LPG melalui pipa dari Kilang, 

Teminal LPG atau Depot LPG. Sebelum Penerimaan 

LPG 

1. Pastikan kembali rencana penerimaan LPG sebelum 

penerimaan dimulai. 

2. Periksa kelengkapan dokumen dan selesaikan 

administrasi (Mode of transport). 

3. Ukur isi tangki timbun penerima dan yakinkan 

tersedia Ullage yang cukup. 
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4. Adakan komunikasi dengan pihak kilang, terminal 

LPG atau Depot LPG untuk pelaksanaan 

pemompaan antara lain meliputi: jumlah, waktu, flow 

rate, kesiapan kilang, terminal LPG atau Depot LPG. 

5. Lakukan pencatatan dalam “Log Sheet” terkait Point 

No. 4. 

6. Yakinkan peralatan Fire & Safety dalam kondisi siap 

operasi 

  

Selama Penerimaan LPG : 

1. Buka kerangan dari jalur pipa LPG yang akan dialiri. 

2. Penentuan flow rate atas dasar kesepakatan 

bersama dan disesuaikan dengan kondisi fasilitas 

setempat dan penyesuaian jam (waktu) dilokasi 

masing-masing. 

3. Amati terus perubahan kenaikan level LPG di dalam 

tangki penerima. 

4. Tetap lakukan monitor selama penerimaan, jika suhu 

tangki naik menjadi sekitar 45°C, jalankan sistim 

pendinginan tangki dan atau refrigerant compressor 

sehingga suhunya turun sekitar 30°C. 

5. Jika tangki penerima pertama sudah penuh maka 

pindahkan penerimaan LPG ke tangki yang lain. 

6. Adakan komunikasi dengan pengirim bahwa 

penerimaan akan selesai. 
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Selesai Penerimaan LPG. 

1. Tutup semua kerangan. 

2. Ukur isi tangki meliputi, density (berdasarkan density 

dari supply point), temperature dan tekanan / 

pressure. 

3. Catat dan selesaikan seluruh dokumen penerimaan 

dan lakukan Good Receipt melalui Web My SAP 

untuk Depot.            

 

 

PENIMBUNAN. 

Setiap proses penimbunan produk bulk LPG 

haruslah diperhatikan langkah-langkah pekerjaan yang 

bersifat teknis maupun administrasi dan keamanan 

pekerjaan tersebut. Kegiatan proses penimbunan produk 

harus didukung oleh prosedur administrasi dan teknis 

yang merupakan pertanggung jawaban dari persediaan 

bulk LPG. 

 

Prosedur penimbunan Bulk LPG secara harian. 

Pengukuran yang dilakukan sebelum dimulai 

kegiatan operasi di tangki timbun meliputi : 

1. Pengukuran tinggi cairan LPG dengan level gauge 

atau roto gauge. 
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2. Pengukuran density. 

3. Pengukuran suhu. 

4. Pengukuran tekanan / pressure. 

  

Hitung stock tangki dengan menggunakan 

parameter suhu, tekanan, level / roto gauge dan 

density,serta disesuaikan dengan tabel tanki dan tabel-

tabel ASTM (lampiran 1).Semua tangki timbun yang ada 

di SPPBE harus dilakukan pengukuran stock 

(persediaan)setiap hari sebelum operasi / sebelum 

kegiatan penyaluran dimulai dan setelah kegiatan 

operasional / penyaluran selesai dan dilaporkan ke 

Operasi Gas Domestik (Rendal) setiap harinya. 

 

PENYUSUNAN TABUNG DALAM GUDANG 

a. Handling tabung-tabung kosong maupun isi 

diperlakukan sama. 

b. Penyusunan tabung harus dikelompokkan sesuai 

dengan kapasitasnya. 

c. Tabung isi harus disusun terpisah dengan tabung 

kosong, untuk ini perlu diberi rambu (board) yang 

bertuliskan "Tabung Isi" dan "Tabung Kosong". 

d. Tempatkan rambu sedemikian rupa sehingga mudah 

terbaca. 
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e. Pisahkan dan beri tanda tabung yang rusak, cacat, 

bocor. 

f. Tabung harus disusun tegak dengan 

memperhatikan: 

• Tabung isi maupun kosong kapasitas 3 Kg 

ditumpuk maksimum 4 (empat) susun. 

• Jarak minimum antara dinding dengan tabung 

LPG 100 cm. 

g. Agar mudah menghitungnya jumlah tabung setiap 

baris dalam kelompok (block) harus dibuat sama. 

h. Untuk menghindari jatuhnya susunan tabung 

maupun kemungkinan pencurian, tabung dapat diikat 

dengan menggunakan tali baja dan dikunci.  

i. Jarak antara kelompok susunan tabung min.1,5 

meter dan harus cukup aman untuk kegiatan 

penimbunan dan penyaluran. 

j. Tabung dilarang untuk ganjal dan tempat duduk 

 

PENGISIAN, PENYALURAN DAN PENYERAHAN 

PENGISIAN 

Sebelum melakukan pengisian agar diyakinkan 

semua peralatan dalam keadaan siap pakai. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan antara lain : 

a. Drain semua tank air compressor (air receiver), 

buang air yang ada. 
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b. Pelumasan selalu dijaga untuk transfer pump, air 

compressor, filling machine conveyor. 

c. Periksa/catat ukuran temperatur dan tekanan 

di storage tank. 

 

Pengisian dilakukan kedalam tabung LPG ukuran 

3 Kg diperlukan tahapan meliputi : 

1. Periksa dan setting timbangan sesuai dengan 

ketentuan Dinas Metrologi yang berlaku. Bila terjadi 

hal-hal yang mencurigakan agar dilaporkan kepada 

Dinas Metrologi untuk ditera ulang. 

2. Periksa seluruh fasilitas lainnya dan yakinkan bahwa 

fasilitas tersebut dalam keadaan siap operasi. 

3. Periksa tabung-tabung LPG lama apakah memenuhi 

persyaratan untuk diisi atau tidak. Bila tidak 

memenuhi persyaratan, tabung dipisahkan dan 

selanjutnya dikirim ke bagian teknik dan K3LL 

(Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan 

Lingkungan). 

4. Operator/petugas harus memakai pakaian seragam, 

safety helmet, safety shoes,masker dan sarung 

tangan. 

5. Periksalah berat tabung kosong sebelum tabung 

ditempatkan di filling machine,karena setting 

timbangan pada filling machine didasarkan pada 



109 
 

berat tabung kosong, berat hoses dan filling 

head serta berat LPG yang akan diisikan. 

6. Tekanan pengisian tidak boleh mencapai tekanan 

buka dari katup keselamatan yang terpasang. 

7. Yakinkan bahwa filling machine dalam kondisi baik, 

periksa filling hoses dan filling head. 

8. Lakukan setting timbangan pada berat yang 

dikehendaki secara otomatis. Untuk timbangan 

manual, diset sesuai berat tabung kosong, Proses 

pengisian akan berhenti bila isi tabung sudah cukup. 

9. Tabung agar diisi dengan teliti dan tepat, lakukan 

pemeriksaan agar tidak terjadi selisih pengisian. 

10. Pastikan koneksi antara filling head dan kerangan 

tabung terhubung dengan baik untuk menghindari 

kebocoran. 

11. Lakukan tes kebocoran (leakage test) dengan 

direndam kedalam air, visual check dan alat tes 

kebocoran lainnya. Jika terdapat tabung yang bocor, 

agar dipisahkan untuk dikosongkan (dengan 

evacuation pump), kemudian tabung dipindahkan ke 

lokasi tabung repair. 

12. Lakukan penimbangan ulang untuk meyakinkan 

bahwa isi LPG dalam tabung tepat isi. 
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13. Pasang safety seal cap dan plastic wrap untuk 

tabung ukuran 3 kg sebagai jaminan isi dan mutu 

LPG. 

14. Bila kegiatan pengisian selesai, tutup semua 

kerangan dan matikan filling machine. 

15. Bersihkan area pengisian dan semprotkan udara 

bertekanan untuk menghilangkan sisa-sisa LPG 

yang tertinggal dibawah conveyor  

 

PROSES ADMINISTRASI PEMBELIAN ISI ULANG 

BAGI AGEN  LPG 3KG  

Proses administrasi Sales Order (SO), Good Issue 

dan Surat Jalan (dalam kondisi normal) 

1. Petugas SPPBE mengambil Loading Order (LO) ke 

Depot Filling Point/Depot Sales Point (DFP/DSP) 

untuk pengisian hari tersebut dan atau hari 

berikutnya. 

2. Petugas SPPBE melakukan pengecekan mengenai 

kebenaran LO sesuai dengan tempat pengambilan di 

tempatnya. Jika tidak sesuai, maka LO itu diserahkan 

kembali ke DFP/DSP. 

3. Menyerahkan produk LPG kepada agen sesuai 

dokumen LO yang telah diperiksa oleh petugas 

administrasi. 
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4. Setelah dilakukan pengisian, petugas yang 

berwenang melakukan proses Good Issue (GI). 

5. Mencetak Surat Jalan sesuai dengan jumlah tabung 

yang diangkut. 

6. Mencatat kuantitas penyerahan produk kedalam 

kartu stok produk. 

7. Mencatat penjualan kedalam laporan harian stok 

produk dan secara sepuluh harian dikirimkan kepada 

rendal gasdom. Untuk laporan harian dapat 

disampaikan melalui fax,sms, atau e-mail. 

8. Setiap bulan melakukan pelaporan : 

• Membuat laporan realisasi penyerahan produk 

dan dikirimkan kepada administrasi penjualan 

Region Gas Domestik. 

• Melakukan penagihan filling fee berdasarkan 

LO, dilampiri dengan Surat Jalan yang telah di 

stempel dan ditandatangani (lembar Pertamina 

dan lembar Pihak Lain) oleh Agen kepada 

administrasi penjualan setiap dua kali dalam 

sebulan. 

• Khusus SPPBE, melakukan penagihan transport 

fee berdasarkan Bukti Penyerahan Produk 

(BPP),dilampiri dengan Surat Jalan yang telah di 

stempel dan ditandatangani (lembar Pertamina 

dan lembar Pihak Lain) oleh Agen kepada 
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Administrasi Penjualan setiap dua kali dalam 

sebulan. 

• Mengirimkan laporan harian stok produk beserta 

lampirannya kepada Rendal Region Gas 

Domestik dan Keuangan (UPMS) setiap 10 

(sepuluh) hari. 

• Melakukan proses Good Receipt (GR). 

• Membuat laporan mutasi produk setiap bulan 

dan dikirimkan kepada administrasi penjualan. 

• Menyerahkan rekapitulasi laporan penyerahan 

produk dan laporan mutasi produk ke Region 

Gas Domestik (Lampiran 2). 

 

Proses administrasi LO manual dalam kondisi tidak 

normal  (off line) 

1. Menerima perintah pelayanan (LO manual) dari 

Depot Filling Point (DFP)atau Depot Supply 

Point(DSP) Region Gas Domestik. 

2. Petugas SPPBE melakukan pengecekan mengenai 

kebenaran LO manual sesuai dengan tempat 

pengambilan di tempatnya. Jika tidak sesuai, maka 

LO manual itu diserahkan kembali ke DFP/DSP. 

3. Menyerahkan produk LPG kepada agen sesuai 

dokumen LO yang telah diperiksa oleh petugas 

administrasi. 
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4. Setelah dilakukan pengisian, petugas yang 

berwenang melakukan proses Good Issue (GI) 

setelah kondisi sistem online. 

5. Mencetak Surat Jalan manual sesuai dengan jumlah 

tabung yang diangkut. 

6. Mencatat kuantitas penyerahan produk kedalam 

kartu stok produk. 

7. Mencatat penjualan kedalam laporan harian stok 

produk dan secara sepuluh harian dikirimkan kepada 

rendal gasdom. Untuk laporan harian dapat 

disampaikan melalui fax, sms, atau e-mail. 

8. Setiap bulan melakukan pelaporan :  

a. Membuat laporan realisasi penyerahan produk 

dan dikirimkan kepada Administrasi Penjualan 

Region Gas Domestik. 

b. Melakukan penagihan filling fee berdasarkan 

LO, dilampiri dengan Surat Jalan yang telah 

distempel dan ditandatangani (lembar Pertamina 

dan lembar Pihak Lain) oleh Agen kepada 

Administrasi Penjualan setiap dua kali dalam 

sebulan. 

c. Khusus SPPBE, melakukan penagihan transport 

fee berdasarkan Bukti Penyerahan Produk 

(BPP), dilampiri dengan Surat Jalan yang telah 

di stempel dan ditandatangani (lembar 



114 
 

Pertamina dan lembar Pihak Lain) oleh Agen 

kepada Administrasi Penjualan setiap dua kali 

dalam sebulan. 

d. Mengirimkan laporan harian stok produk beserta 

lampirannya kepada Rendal Region Gas 

Domestik dan Keuangan (UPMS) setiap 10 

(sepuluh) hari. 

e. Melakukan proses Good Receipt (GR). 

f. Membuat laporan mutasi produk setiap bulan 

dan dikirimkan kepada administrasi penjualan. 

g. Menyerahkan rekapitulasi laporan penyerahan 

produk dan laporan mutasi produk ke Region 

Gas Domestik 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aktivitas pengelolaan sumber daya manusia dilakukan 

untuk memperoleh tenaga kerja yang handal, 

profesional mempunyai karakter, kompeten dan 

termotivasi, sehingga dapat berkontribusi secara 

produktif terhadap perusahaan. Bagi Stasiun 

Pengisian dan Pengangkatan Bulk Elpiji (SPPBE) 

Chunur Company, keberadaan sumber daya manusia 

merupakan salah satu aset yang harus didayagunakan 

dan dikembangkan untuk mencapai tujuan 

perusahaan secara efektif dan efisien. 
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4. Manajemen Keuangan 

Aktivitas pencatatan transaksi dan manajemen 

keuangan di Stasiun Pengisisan dan Pengangkutan 

Bulk Elpiji (SPPBE) dilakukan untuk menjalankan 

fungsi perencanan keuangan, penyusunan anggaran 

penerimaan dan pengalokasian biaya secara efisien 

dengan memaksimalkan dana yang dimiliki, 

pengendalian keuangan dan evaluasi, serta perbaikan 

atas keuangan dan sistem keuangan, pemeriksaan 

keuangan melalui audit internal agar sesuai dengan 

standar kaidah akuntansi dan terhindar dari tindakan 

penyelewangan, serta pelaporan keuangan secara 

periodik dengan menyediakan informasi kondisi 

keuangan dan analisa rasio laporan keuangan. 

Pengelolaan keuangan yang efisien penting dilakukan 

untuk memaksimalkan keuntungan dalam jangka 

panjang. Menjaga arus kas agar dapat membiayai 

operasional sehari-hari, memaksimalkan kekayaan 

perusahaan, meningkatkan efisiensi perusahaan, 

pemanfaatan keuangan secara optimal, menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan, serta mengurangi 

risiko operasional dan ketidakpastian di dalam bisnis. 
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The Business Model Canvas 

Key Partners 

•  
 

Key Activities 

• Pemasaran 

• Operasional 

• Keuangan 

• SDM 

Value Proposition 

• Jasa Pengangkutan Gas 
LPG 3kg dari kilang gas 
PERTAMINA ke SPBE di 
wilayah cianjur dan 
sukabumi. 

• Jasa pengangkutan yang 
less losses 

• Jasa pengisian yang pasti 
pas. 

Customer Relationships 

• Integrated Marketing 
Communication (IMC) 
 

 
 
 
 
 
 

Customer Segments 

• SPBE di kabupaten Cianjur 
dan kabupaten sukabumi 

• Agen LPG 3 Kg di wilayah 
kabupaten cianjur 

 
 
 
 
 
 Key Resources 

• Fisik 

• SDM 

• Finansial 

Channels 

• Sosial Media berupa 
WhatsApp, SMS, Telp. 

• Marketing Offline berupa 
kunjungan bulanan ke 
seluruh konsumen 

 

Cost Structure 

•  
 

Revenue Streams 

• Fee Pengisian 

• Fee Pengangkutan 

• Sewa kantin 
 

Gambar  4.21 Key Activities SPPBE Chunur Company 

 

 

 

SPPBE CHUNUR COMPANY 

 

BERANDA A 
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Alternative Canvas 
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4.5.8 Key Partners 

Program kemitraan yang dibangun oleh SPPBE 

Chunur Company bertujuan untuk mengoptimalkan 

alokasi sumber daya dan aktivitas, mengurangi risiko dan 

ketidakpastian, serta mengakuisisi sumber daya dan 

aktivitas tertentu yang tidak tersedia di dalam internal 

perusahaan. 

SPPBE Chunur Company mengembangkan kerja 

sama dengan mitra dalam aktivitas-aktivitas berikut ini: 

1. Supplier 

SPPBE Chunur Company bekerja sama dengan 

penyedia produk, seperti Rubber Silk, Seal Cap dan 

penyelia SDM bagi driver supir tangki. 

2. Marketing 

Dalam kegiatan pemasaran SPPBE Chunur 

Company bekerja sama dengan agen LPG 3kg yang 

beroperasi wilayah cianjur dalam hal pengisian gas 

LPG dan juga menjalin kerjasama dengan SPBE 

diseluruh wilayah kabupaten cianjur dan kabupaten 

sukabumi dalam hal pengangkutan gas LPG 3 kg dari 

kilang PERTAMINA ke SPBE di wilayah kabupaten 

cianjur dan kabupaten sukabumi. 
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     The Business Model Canvas 

Key Partners 

• Supplier : PERTAMINA, 
vendor-vendor yang lain. 
Outsourching bagi penyelia 
SDM 

• Marketing 
 

Key Activities 

• Pemasaran 

• Operasional 

• Keuangan 

Value Proposition 

• Jasa Pengangkutan Gas 
LPG 3kg dari kilang gas 
PERTAMINA ke SPBE di 
wilayah cianjur dan 
sukabumi. 

• Jasa pengangkutan yang 
less losses 

• Jasa pengisian yang pasti 
pas 

Customer Relationships 

• Integrated Marketing 
Communication (IMC) 

 
 
 
 
 
 
 

Customer Segments 

• SPBE di kabupaten Cianjur 
dan kabupaten sukabumi 

• Agen LPG 3 Kg di wilayah 
kabupaten cianjur 

 
 
 
 
 

Key Resources 

• Fisik 

• SDM 

• Finansial 

Channels 

• Sosial Media berupa 
WhatsApp, SMS, Telp. 

• Marketing Offline berupa 
kunjungan bulanan ke 
seluruh konsumen 

 

Cost Structure 

•  
 

Revenue Streams 

• Fee Pengisian 

• Fee Pengangkutan 

• Sewa kantin 
 

Gambar  4.22 Key Partners SPPBE Chunur Company 

 

 

 

Alternative Canvas 

Primary Canvas 

SPPBE CHUNUR COMPANY 

 

BERANDA AN 
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4.5.9 Cost Structure 

Struktur biaya dari Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

dilakukan dengan memadukan model bisnis terpacu 

biaya dengan menciptakan dan mempertahankan struktur 

biaya seramping mungkin untuk memberikan proposisi 

nilai berbiaya rendah. Sementara pada produk-produk 

tertentu digunakan model bisnis terpacu nilai dengan 

mengabaikan implikasi biaya dan fokus pada penciptaan 

nilai. 

Biaya dikelompokan dalam biaya tetap dan biaya 

variable, yang muncul sebagai akibat dari aktivitas 

operasi bisnis, mulai dari proses pengangkutan, 

pengisian, menjalin dan menjaga hubungan dengan 

konsumen, hingga biaya untuk menghasilkan 

pendapatan. Biaya tetap terakumulasi dari pembiayaan 

untuk blok saluran, sumber daya utama dan aktivitas 

kunci. Sedangkan biaya variable terakumulasi dari 

pembiayaan blok customer relationship, proposisi nilai 

dan mitra utama. 

Pengelompokan lainnya terkait dengan biaya yang 

terkait dengan aktivitas operasional usaha yang terdiri 

dari biaya operasional tangki dari SPPBE ke kilang 

PERTAMINA, biaya kesejahteraan karyawan dan dana 

sosial, biaya pemeliharaan dan biaya operasional lainnya
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• Sosial Media 
berupa 
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• Marketing 
Offline berupa 
kunjungan 
bulanan ke 
seluruh 
konsumen 

 

Cost Structure 

• Biaya Operasional 

• Biaya Tetap dan Biaya Variable 
 

Revenue Streams 

• Fee Pengisian 

• Fee Pengangkutan 
 

Gambar   4.23 Cost Structure SPPBE Chunur Company 
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4.6. Perancangan Strategi Bisnis 

Strategi bisnis adalah bagaimana kita selaku 

entrepreneur dapat mengelola bisnis hingga memperoleh 

keberhasilan. 

Terlepas dari besar kecilnya suatu bisnis yang 

dijalankan, perancangan strategi bisnis dilakukan pada 

setiap langkah awal pengembangan suatu bisnis. 

Kemampuan untuk membuat perancangan strategi bisnis 

yang baik dan realistis untuk dapat dijalankan melalui 

rangkaian rencana tindakan nyata dapat menjadi tolak 

ukur bagaimana kesiapan sebuah perusahaan untuk 

masuk ke dunia bisnis dan siap menghadapi persaingan 

usaha yang semakin ketat serta penuh dengan risiko. 

Perancangan strategi bisnis Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

dilakukan dengan langkah-langkah sistematis from vision 

to action plan untuk menuangkan misi atau tujuan bisnis 

ke dalam rencana-rencana tindakan yang teridentifikasi 

dan terukur. 

 

4.6.1 Strategy Diamonds 

Melalui pendekatan Strategy diamond, langkah 

awal perencanaan strategi bisnis Strategi Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

dilakukan dengan menerjemahkan misi ke dalam lima 
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elemen strategi untuk membentuk satu kesatuan 

formulasi strategi yang berfokus kepada output, 

komposisi dan desain strategi. 

Adapun gambaran dari lima elemen strategi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Arena 

Pada elemen arena, Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

memilih jasa pengisian untuk agen LPG 3Kg dan jasa 

Pengangkutan LPG 3Kg bagi SPBE di wilayah 

kabupaten cianjur dan kabupaten sukabumi dan ini 

menjadi sasaran strategis untuk segmen pasar yang 

akan dibidik. 

2. Vehicles 

Pada elemen vehicles, Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

memilih Jasa pengangkutan yang menjadi sasaran 

strategis yang akan menjadi kendaraan untuk 

mencapai segmen pasar yang dituju. Pemanfaatan 

peluang bisnis ini dilakukan Chunur Company dengan 

menambah jumlah truk tangki yang dilengkapi oleh 

GPS guna mengetahui lokasi truk berada dimana dan 

dapat mengukur kinerja supir truk tersebut. 
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3.  Differentiators 

Pada elemen differentiators, Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

akan mengkombinasikan berbagai diferensiasi secara 

terencana baik dari segi image dan layanan pengisian 

maupun pengangkutan. Diferensiasi dilakukan dengan 

tujuan memberikan nilai tambah pada setiap 

pelayanan yang diberikan dengan fokus pada sasaran 

strategi penciptaan layanan yang prima. 

4. Staging 

Pada elemen staging, Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

memanfaatkan kekuatan internal yang mana SPPBE 

Chunur company telah dikenal oleh Agen Lpg 3kg 

karena Chunur Company merupakan SPPBE pertama 

yang beroperasi di wilayah cianjur. Untuk 

mempercepat pencapaian keberhasilan, yang akan 

dilakukan dalan sasaran langkah strategi jangka 

pendek dan jangka menengah berikut ini : 

• Melakukan startup dan menciptakan keuntungan 

bagi perusahaan dalam jangka waktu satu tahun. 

Rencana jangka pendek ini akan dilakukan 

dengan aktivitas penambahan jumlah truk tangki 

LPG 3kg dari awalnya yang berjumlah 2 (dua) 
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buah menjadi 5 (lima) buah. Hal ini dilakukan guna 

mempercepat pencapaian keberhasilan. 

• Melakukan pengembangan bisnis dan menjadi 

leader dalam jasa pengisian dan pengangkutan 

gas LPG 3kg dalam jangka waktu 3 tahun. 

Rencana jangka menengah ini dilakukan dengan 

memaksimalkan aktivitas pengisian dan 

pengangkutan serta memperkuat jaringan kerja 

dan kemitraan sebagai sasaran strategis agar 

perusahaan selalu mampu beradaptasi dengan 

berbagai perubahan pasar maupun kebijakan 

pemerintah. Kekuatan yang dibangun pada 

sasaran strategi jangka menengah ini akan 

menjadi landasan bagi rencana pengembangan 

jangka panjang. 

5. Economic Logic 

Pada elemen elemen logic merupakan jantung dari 

keseluruhan strategi bisnis yang dijalankan oleh 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company menjadikan layanan 

pengisian dan pengangkutan sebagai sasaran 

strategis untuk mendapatkan sumber pendapatan 

utama dan menciptakan keuntungan jangka panjang 

bagi perusahaan. 
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Keseluruhan pendapatan tersebut akan diperoleh 

dengan cara : 

• Fee Pengisian gas LPG 3kg bagi agen gas LPG 

3kg di wilayah cianjur. 

• Fee Pengangkutan gas LPG 3kg dari kilang gas 

PERTAMINA ke SPBE di wilayah cianjur dan 

sukabumi. 
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DIAMOND STRATEGY 

Gambar  4.24 Diamond Strategy SPPBE Chunur Company 
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• Jasa pengisian gas LPG 3kg. 

• Jasa Pengangkutan gas LPG 3kg. 
 

• Penambahan jumlah armada tangki pengangkutan gas LPG 
3kg. 

• Proses pengangkutan yang tepat waktu. 

• Less Losses. 

• Pengisian yang tepat jumlah. 

• Melakukan startup dan menciptakan keuntungan dalam 
jangka waktu 1 tahun 

• Mengembangkan bisnis dan menjadi leader untuk jasa 
pengangkutan produk LPG 3kg dalam jangka waktu 3 

• Fee Pengisian gas LPG 3kg. 

• Fee pengangkutan gas LPG 3kg dari kilang gas PERTAMINA 
ke SPBE 
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dalam hal 
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rakan karyawan, 

Meningkatkan value 

kepada masyarakat, 

Menjaga kelestarian 

alam 



127 
 

 

4.6.2. Capabilities Analysis 

 Analisis kapabilitas diperlukan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi-

strategi dari lima elemen yang akan ditentukan.  Hasil 

analisis kapabilitas Stasiun Pengisian dan Pengangkutan 

Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menjalankan strategi-strategi pada elemen 

arena, diperlukan kemampuan perusahaan untuk 

melakukan perbaikan dalam segi pelayanan pengisian 

gas LPG 3kg kepada para agen LPG berupa tepat 

jumlah gas LPG 3kg yang terisi di setiap tabung, 

memberikan jasa pengangkutan yang tepat waktu dan 

jaminan barang yang Less Losses dan juga 

memperbaiki keseluruhan operasional bisnis agar 

salah satu tujuan bisnis yaitu untuk menjadi SPPBE 

yang terbaik dari segi pelayanan bisa tercapai. 

2. Untuk menjalankan strategi-strategi pada elemen 

vehicles, diperlukan kemampuan untuk memiliki 

fasilitas berupa alat pengisian yang canggih dan juga 

armada pengangkutan yang selalu dalam kondisi 

prima. Selain itu juga kemampuan dari sumber daya 

manusia yang dapat mengusai teknologi yang 

canggih, berdedikasi tinggi terhadap perusahaan, 
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mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam bidang 

sales dan marketing, serta memiliki kemampuan 

menjalankan operasional bisnis untuk mencapai tujuan 

bisnis seccara efektif. 

3. Untuk menjalankan strategi-strategi pada elemen 

differentiators, diperlukan kemampuan untuk terus 

menerus melakukan evalusi atas semua kinerja 

perusahaan baik itu dari performa alat pengisian, 

kelayakan armada pengangkutan dan juga kinerja dari 

sumber daya manusia itu sendiri. Untuk membangun 

strategi integrated marketing communication (IMC) 

yang melibatkan komunikasi interaktif antara berbagai 

pihak, dalam rangka menciptakan kedekatan dengan 

konsumen, serta untuk memberikan pengalaman yang 

mengesankan bagi konsumen. 

4. Untuk menjalalankan strategi-strategi pada elemen 

staging, diperlukan kemampuan untuk mampu 

mengembangkan pasar, serta bekerja sama dalam hal 

memberikan pelayanan prima serta pengembangan 

bisnis. 

5. Untuk menjalankan strategi-strategi pada elemen 

economic logic, diperlukan kemampuan dalam 

mengembangkan pelayanan dari segi jasa pengisian 

kepada para agen lpg 3kg dan juga menambah jumlah 
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armada pengangkutan guna dapat menjangkau pasar 

yang lebih luas lagi. 

 

4.6.3. Strategy Maps 

 Pemetaan strategi Stasiun Pengisian dan 

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

dilakukan dengan menggunakan balanced scorecard 

untuk memberikan gambaran kepada semua pihak yang 

terlibat dalam operasional bisnis bagaimana suatu tugas 

terkait dengan tugas yang lain, serta memberikan 

gambaran mengenai apa tujuan-tujuan setiap unit. Peta 

strategi diperlukan sebagai ilustrasi visual yang dapat 

menjelaskan keterkaitan tugas, dan membantu 

menjembatani gap antara rencana stratejik dengan 

implementasinya. 

Peta strategis SPPBE Chunur Company dibentuk 

dari sasaran-sasaran strategis yang saling terkait dengan 

hubungan sebab akibat dalam keempat perspektif 

balanced scorecard, sebagaimana berikut ini:  

1. Sasaran strategis dari perspektif finansial SPPBE 

Chunur Company adalah menciptakan keuntungan 

keuangan dalam jangka pendek, serta pertumbuhan 

dan peningkatan keuntungan keuangan jangka 

panjang bagi perusahaan. Keuntungan bagi 

perusahaan diciptakan melalui pertumbuhan laba 
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bersih yang diperoleh dari peningkatan pendapatan 

usaha yang bersumber dari fee pengisian dan fee 

pengangkutan yang diberikan oleh PERTAMINA 

kepada SPPBE Chunur Company setiap bulannya. 

2. Sasaran strategis dari perspektif konsumen SPPBE 

Chunur Company adalah penciptaan nilai dari layanan 

prima guna menciptakan kepuasan konsumen. 

Kepuasan konsumen menjadi tujuan strategis untuk 

meningkatkan penjualan, menumbuhkan jumlah 

konsumen, serta meningkatkan retensi loyalitas 

konsumen yang pada akhirnya akan menciptakan 

keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. 

3. Sasaran strategis dari perspektif proses bisnis internal 

SPPBE Chunur Company adalah efektivitas 

operasional bisnis harus dilakukan seefektif mungkin 

sehingga tujuan finansial keuangan jangka panjang 

perusahaan dapat tercapai. 

4. Sasaran strategis dari perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan SPPBE Chunur Company adalah 

terciptanya sistem manajemen yang terintegrasi untuk 

mencapai sasaran-sasaran strategis melalui 

pengelolaan sumber daya manusia, kecangihan suatu 

alat, jaringan kerja dan kemitraan yang dimiliki 

perusahaan saat ini. Sistem manajemen dibentuk 

dengan tujuan agar memberikan kepuasan bagi 
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pekerja guna mendorong loyalitas pekerja dalam 

menjalankan aktivitas proses bisnis internal untuk 

menciptakan sebuah layanan yang prima guna 

mendukung penciptaan kepuasan konsumen 

sehingga sasaran strategis finansial perusahaan dapat 

tercapai. 

 

4.6.4. Pengukuran Strategi 

Pengukuran strategi penting dilakukan dengan 

tujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai 

sasaran strategi dan memenuhi standar pencapaian 

target-target yang telah ditetapkan agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang diinginkan oleh perusahaan. 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company menggunakan pendekatan 

melalui balanced scorecard dalam pengukuran strategis 

dari sasaran-sasaran strategis yang telah dipilih. Strategi 

diukur dari sisi keuangan dan non-keuangan, mencakup 

jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan 

bagian internal dan eksternal. 
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Pengukuran strategi dengan balanced scorecard ini 

dilakukan dengan mengukur outcome kinerja (outcome 

lagging measurement) dan pendorong kinerja 

(performance leading measurement). Penetapan target 

dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi usaha 

pada masa tumbuh (growth), melanjutkan (sustain), dan 

masa untuk menuai hasil (harvest). 
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Tabel 4.3 Balanced ScoreCard SPPBE Chunur Company 

BALANCE SCORECARDS  

PERSPECTIVE STRATEGI 

UKURAN 

LAG INDIKATOR LEAD INDIKATOR 

Finansial Profitability 

Laba Bersih (earning after tax)   

Net Profit Margin   

Customer 

Kepuasaan Pelanggan   Tingkat Kepuasan Konsumen 

Loyalitas Pelanggan   Customer Retention Rate 

Internal Business 

Process 

Aspek Operasional Volume produksi Pengisian tabung   

Efisiensi Operasional Capacity utilization rate   

Efisiensi Biaya 

Persentase perbandingan total biaya 

terhadap pendapatan   

Learn & Growth 

SDM   Indeks kepuasaan karyawan 

Keandalan Peralatan   Overall Equipment Effectiveness 

Layanan Pengiriman   On Time Shipping Performance 
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4.6.5. Key Performance Indikator 

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen 

yang digunakan SPPBE Chunur Company untuk menilai 

kemajuan dan pencapaian tujuan dan sasaran bisnis, 

sekaligus sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja dilakukan 

dengan mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan 

informasi-informasi yang berhubungan dengan tingkat 

kinerja usaha. 

Agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan 

dengan tepat, dilakukan penetapan indikator kinerja yang 

relevan dengan rencana strategis usaha. Adapun key 

performance indikator (KPI) disusun dari rangkaian 

indikator kinerja penting yang dapat diukur dan dapat 

memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis 

bisnis sudah berhasil dicapai. Untuk itu, indikator kinerja 

harus dapat didefinisikan secara spesifik, terukur, realistis 

untuk dapat dicapai, sesuai dengan lingkup bisnis dan 

aktivitas atau proses bisnis yang terkait, memiliki batasan 

waktu yang jelas, serta memberikan tantangan 

manajemen untuk dapat terus meningkatkan kinerja 

usaha. 

Dalam pengukuran kinerja bisnis, Stasiun 

Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur 



135 
 

Company mengaplikasikan kerangka kerja balance 

scorecard dengan melakukan pengukuran kinerja 

berdasarkan perspektif keuangan, perspektif konsumen, 

perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran. Penetapan target pada 

setiap indikator dilakukan dengan mempertimbangkan 

tahapan kehidupan bisnis pada masa pertumbuhan 

(growth), masa mempertahankan (sustain), dan masa 

menuai hasil dari tahap-tahap sebelumnya (harvest). 

 

4.6.5.1. Perspektif keuangan 

Aspek finansial menjadi ukuran utama dari 

keberhasilan kinerja suatu bisnis. Data pengukuran 

keberhasilan dari aspek finansial diambil dari laporan 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

digunakan untuk aktivitas operasional usaha SPPBE 

Chunur Company. Laporan keuangan yang menjadi 

sumber data kinerja adalah laporan laba/rugi, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

Untuk mengukur kinerja bisnis dari perspektif 

keuangan, SPPBE Chunur Company menggunakan 

indikator Earning After Tax dan Indikator Net Profit 

Margin.  
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Indikator Earning After Tax adalah laba yang 

diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak. Indikator 

ini digunakan untuk mengetahui besarnya laba 

sesungguhnya yang diperoleh perusahaan. Earning After 

Tax dapat dinyatakan dalam satuan uang (Rupiah) atau 

persentase (%). 

Tabel 4.4 KPI Earning After Tax SPPBE Chunur Company 

 

Indikator Rasio Profitabilitas lain yang digunakan 

adalah Net Profit Margin (NPM) yang digunakan untuk 

mengukur laba bersih per pendapatan. Rumus NPM 

adalah laba bersih setelah pajak (EAT) dibagi total 

Key Performance indicator: 
Earning After Tax 
 

Definisi 
 

Laba bersih yang diperoleh perusahaan pada 
periode tahun buku berjalan . 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

Laba bersih = Pendapatan Usaha + Pendapatan 
lain (bunga bank , selisih kurs,administrasi bank) – 
Biaya Operasi – Biaya Administrasi & Umum – 
Pajak      Depresiasi – Amortisasi 

Satuan digunakan Juta Rupiah 

Rasional 
penentuan 
target 

Realisasi tahun lalu + 5% 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Sasaran Sebagai tolok ukur keuntungan atau pertumbuhan 
perusahaan 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Bulanan 

Sumber data 
kinerja 

Laporan Keuangan Bulanan 

Penanggung jawab 
KPI 

Direksi 

Keterangan lainya  



137 
 

pendapatan usaha. NPM dinyatakan dalam persentase 

(%) 

 

Tabel 4.5 KPI Net Profit Margin SPPBE Chunur Company 

 
Key Performance indicator: 
Net Profit Margin 
 

Definisi 
 

Presentase Laba Bersih terhadap pendapatan 
usaha  

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

𝑁et Profit Margin =
Laba Bersih

Pendapatan Usaha
x 100% 

Satuan digunakan % 

Rasional 
penentuan 
target 

Realisasi tahun lalu + 5% 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Sasaran Sebagai tolok ukur keuntungan atau pertumbuhan 
perusahaan 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Bulanan 

Sumber data 
kinerja 

Laporan Keuangan Bulanan 

Penanggung 
jawab 
KPI 

Direksi 

Keterangan lainya  

 

Tabel 4.6 KPI Perspektif Keuangan SPPBE Chunur 
Company 

 
KPI PERSPEKTIF KEUANGAN 

SASARAN 
STRATEGI KPI 

TARGET 

INISIATIF 2017 2018 2021 

Laba Kotor Earning After Tax 50 % 60% 70% 

Petumbuhan 
Pendapatan sebesar   
dan efisiensi  

Laba Bersih Net Profit Margin N/A 15% 35% 
dalam pengelolaan 
biaya operasional 
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Inisiatif strategis untuk pencapaian target 

profitabilitas ini adalah dengan menetapkan target 

peningkatan pelayanan sebesar   dari tahun sebelumnya. 

Di sisi lain, strategi penurunan biaya melalui efisiensi 

pada biaya operasional dilakukan dengan menetapkan 

batas maksimal budget sebesar dari total pendapatan 

bruto, hal ini diperlukan untuk mengantisipasi tingginya 

biaya operasional pada tahap awal. 

Untuk selanjutnya strategi penurunan biaya 

operasional dilakukan hingga mencapai 20 % dari 

pendapatan perbulannya. 

 

4.6.5.2. Perspektif Konsumen 

Konsumen merupakan sumber pendapatan yang 

menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk 

menjalankan bisnis. Untuk mengukur kinerja usaha dari 

perspektif konsumen, kepuasan konsumen merupakan 

tujuan utama dari berbagai strategi pemasaran yang akan 

dilakukan. 

Dalam persperktif konsumen key performance 

indikator yang dipakai oleh SPPBE Chunur Company 

adalah Indeks kepuasan pelanggan dan customer 

retention rate. 

Indeks Kepuasan pelanggan (Customer 

Satisfaction Indeks) merupakan informasi mengenai 
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tingkat kepuasan pelanggan dalam memperoleh atau 

menggunakan produk (barang/jasa). Indeks kepuasan 

pelanggan diperoleh dari hasil survei dan dinyatakan 

dalam skala Likert (skala 1-5). 

 

Tabel 4.7 KPI Indeks kepuasan pelanggan SPPBE Chunur 
Company 

 
Key Performance indicator: 
Index Kepuasan Pelanggan 
 

Definisi 
 

Informasi mengenai tingkat kepuasan pelanggan dalam memperoleh atau 
menggunakan produk 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

Berdasarkan hasil survei lembaga independen  

Satuan digunakan Skala Likert (1 - 5) 

Rasional penentuan 
Target 

3,5 Skala Likert 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Sasaran Untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam segi kualitas jasa 
pelayanan 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Tahunan 

Sumber data kinerja Hasil Survei Kepuasan Pelanggan 

Penanggung jawab 
KPI 

Corporate Secretary 

Keterangan lainya  

 

Cutomer retention rate merupakan rasio yang 

menyatakan pelanggan yang loyal (retained) terhadap 

total jumlah pelanggan pada periode waktu tertentu. 

Customer Retention Rate dinyatakan dalam persentase 

(%) dan merupakan indikator yang mencerminkan 

kepuasan dan kesetiaan pelanggan kepada produk 

(barang/jasa) yang ditawarkan perusahaan. 
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Tabel 4.8 KPI Cutomer Retention Rate SPPBE Chunur 
Company 

 
Key Performance indicator: 
Customer Retention Rate 
 

Definisi 
 

Rasio yang menyatakan pelanggan yang loyal 
(retained) terhadap total jumlah pelanggan pada 
periode tertentu 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

Customer Retention Rate =
Jumlah Pelanggan Loyal

Total Jumlah Pelanggan
x 100%  

Satuan 
digunakan 

Persentase  (%) 

Rasional 
penentuan 
target 

75% 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Sasaran Untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam 
segi kualitas jasa pelayanan 

Frekwensi 
Pemantauan 
dan 
Pelaporan 
kinerja 

Tahunan 

Sumber data 
kinerja 

Data pembelian pelanggan di aplikasi Customer 
Relationship Management 

Penanggung 
jawab 
KPI 

Manager Divisi Marketing & Sales 

Keterangan 
lainya 
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Tabel 4.9  KPI Perspektif Konsumen SPPBE Chunur 

Company 

KPI PERSPEKTIF PELANGGAN 

SASARAN 
STRATEGI KPI 

TARGET 

INISIATIF 2017 2018 2021 

Kepuasan 
Pelanggan 

Tingkat kepuasan 
konsumen 1,5 2,5 3,5 

Integrated 
Marketing 
Communicaton 

Loyalitas Pelanggan 
Customer Retention 
Rate 1,5 2,5 3,5 Survei konsumen 

 

Inisiatif strategis untuk pencapaian target kepuasan 

konsumen serta loyalitas pelanggan terhadap pelayanan 

yang diberikan oleh SPPBE Chunur Company adalah 

dengan membangun komunikasi dan kedekatan dengan 

konsumen melalui strategi Integrated Marketing 

Communication (IMC). Survei konsumen dilakukan 

secara periodik per 3 bulan agar perkembangan 

pencapaian target dapat dikekola dengan baik. 

 

4.6.5.3. Prespektif Proses Bisnis Internal 

Proses bisnis internal merupakan kegiatan untuk 

menghasilkan dan menyampaikan produk (barang/jasa 

pelayanan) kepada konsumen. Untuk mengukur kinerja 

dari aspek proses bisnis internal SPPBE Chunur 

Company melakukan pengukuran dengan key 

performance indikator volume produksi pengisian tabung, 

capacity utilization rate dan efisiensi biaya. 

Volume Produksi Pengisian tabung adalah jumlah 

produk yang diproduksi dalam jangka waktu satu tahun. 
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SPPBE Chunur Company merupakan perusahaan yang 

melakukan produksi sesuai dengan pesanan konsumen, 

oleh karena itu volume produksi akan sama dengan 

volume penjualan. 

 

Tabel 4.10 KPI  Volume Produksi SPPBE Chunur Company 

Key Performance indicator: 
Volume produksi pengisian tabung 
 

Definisi 
 

Jumlah tabung yang terisi pada periode satu 
tahun 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

Volume pengisian tabung LPG 3kg =  Jumlah 
tabung gas LPG yang terisi selama satu Tahun                                    
  

Satuan digunakan Pcs 

Rasional penentuan 
Target 

Realisasi tahun lalu + 5% 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Sasaran Untuk mengukur efektivitas pengisian gas LPG 
3kg 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Bulanan 

Sumber data 
kinerja 

Data Produksi 

Penanggung jawab 
KPI 

Manager Produksi 

Keterangan lainya  

 

Kapasitas produksi (capacity utilization rate) 

merupakan indikator yang memberikan informasi sejauh 

mana sebuah perusahaan industri secara aktual 

menggunakan kapasitas produksi terpasang, 

dibandingkan terhadap kapasitas produksi potensial yang 

seharusnya dapat dicapai jika peralatan digunakan 

sepenuhnya. Penggunaan kapasitas produksi yang 
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rendah menunjukkan kelambanan atau efisiensi dalam 

proses produksi sehingga perlu dicari cara untuk 

memperbaiki efisiensi produksi. Satuan yang digunakan 

untuk CUR adalah persentase (%) dan dapat diukur 

dalam periode jam, harian, mingguan atau bulanan. 

 

Tabel 4.11 KPI Capacity Utilization Rate SPPBE Chunur 
Company 

 
Key Performance indicator: 
Capacity Utilization Rate 
 

Definisi 
 

Perbandingan Kapasitas aktual proses produksi 
terhadap kapasitas potensial proses produksi pada 
periode tertentu 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

Capacity Utilization Rate

=
Kapasitas Aktual

Kapasitas Potensial
x100% 

Satuan digunakan (%) 

Rasional 
penentuan 
Target 

95% ( berdasarkan desain awal peralatan ) 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Sasaran Untuk mengukur efisiensi proses produksi dan 
tingkat tercapainya potensi proses produksi 
maksimal 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Bulanan 

Sumber data 
kinerja 

Data Produksi 

Penanggung 
jawab 
KPI 

Manager Produksi 

Keterangan lainya  

 

Untuk mengukur kinerja operasional bisnis, 

dilakukan dengan mengukur indikator efisiensi biaya 

operasional yang menggambarkan persentase 
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perbandingan biaya operasional dengan pendapatan 

bruto.  

 

Tabel 4.12 KPI Efisiensi Biaya SPPBE Chunur Company 

Key Performance indicator: 
Efisiensi Biaya 
 

Definisi 
 

Persentase perbandingan total biaya operasional 
terhadap total pendapatan usaha. 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

Efisiensi Biaya = Total biaya operasional : Total 
pendapatan usaha 

Satuan digunakan (%) 

Rasional 
penentuan 
Target 

35%  

Polaritas Negatif (semakin rendah semakin baik) 

Sasaran Sebagai tolak ukur efektivitas dan efisiensi 
operasional bisnis 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Bulanan 

Sumber data 
kinerja 

Laporan keuangan 

Penanggung jawab 
KPI 

Manager keuangan 

Keterangan lainya  

 

Tabel 4.13  KPI Perspektif Internal Business Process SPPBE 

Chunur Company 

KPI PERSPEKTIF INTERNAL BUSINESS PROCESS 

SASARAN 
STRATEGI KPI 

TARGET 

INISIATIF 2017 2018 2021 

Aspek 
Operasional 

Volume Tabung 
Yang terisi 

 
93.00

0 
105.00

0 
116.00

0 

Integrated 
Marketing 
Communication 

Efisiensi 
Operasional 

Capacity Utilization 
Rate 60% 75% 90% 

Memaksimalkan 
kemampuan 
mesin 

Efisiensi Biaya 

Persentase 
perbandingan total 
biaya terhadap 
pendapatan 50% 45% 35% 

Efektifitas dan 
efisiensi biaya 
operasional 
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Inisiatif yang dilakukan pada perspektif Internal 

business process pada strategi operasional adalah 

dengan menggabungkan strategi Integrated marketing 

communication karena pada hal ini jumlah volume 

produksi dari SPPBE Chunur Company adalah sama 

dengan jumlah pesanan yang di pesan oleh para agen 

yang ada diwilayah kabupaten cianjur, begitu pula 

dengan jumlah pengangkutan yang dikirim ke SPBE di 

wilayah cianjur dan sukabumi. 

Inisiatif yang dilakukan pada strategi operasional 

yang lain adalah dengan memaksimalkan kemampuan 

mesin yang ada, yang mana kenaikan tiap tahun sebesar 

15% dari tahun sebelumnya hingga mencapai 90% pada 

tahun 2021. 

 

4.6.5.4. Perpektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Pengukuran kinerja dari aspek pembelajaran dan 

pertumbuhan meliputi pengukuran terhadap kinerja 

sumber daya yang digunakan atau dimanfaatkan dalam 

proses bisnis SPPBE Chunur Company. 

Dalam perspektif ini SPPBE Chunur Company 

menggunakan key performance indikator indeks 

kepuasan karyawan, overall equipment effectiveness, on 

time shipping performance. 
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Untuk mengukur kinerja dari aspek sumber daya 

manusia, indikator tingkat kepuasan karyawan yang 

memberikan informasi tingkat kepuasan karyawan 

dengan bekerja pada perusahaan diukur melalui hasil 

perhitungan survei terhadap karyawan dengan 

menggunakan skala likert (1-5). Target rasional pada 3,5 

skala likert, yang dimulai dengan nilai minimal 1,5 pada 

masa pertumbuhan dan terus meningkat 1% setiap tahun 

hingga mencapai nilai 3,5% pada tahun 2021.  

 

Tabel 4.14. KPI Indeks Kepuasan Karyawan SPPBE Chunur 
Company 

 
Key Performance indicator: 
Index Kepuasan Karyawan 

Definisi 
 

Informasi mengenai tingkat kepuasan karyawan 
selama bekerja di perusahaan 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

Rata-rata persentase (%) jawaban peserta yang 
memilih respons ‘’Setuju” atau ‘’Sangat setuju 
‘’pada pertanyaan –pertanyaan survei 
 

Satuan digunakan % 

Rasional 
penentuan 
target 

Skala Likert 3,75 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Sasaran Mendorong kegiatan poeple management yang 
efektif dan memonitor tingkah laku yang 
mendukung tujuan dan visi organisasi 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Bulanan 

Sumber data 
kinerja 

Hasil survei kepuasan karyawan 

Penanggung jawab 
KPI 

Manager SDM 
 

Keterangan lainya  
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Untuk melakukan produksi secara efektif dan 

efisien, peralatan yang digunakan untuk produksi perlu 

dipertahankan dan dipelihara agar selalu dalam kondisi 

layak bekerja. Untuk itu, dilakukan pemeliharaan 

peralatan sehingga keandalan peralatan dapat dijaga dan 

kemampuan sistem dipertahankan agar peralatan bekerja 

secara baik dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan 

dapat menghasilkan produk sesuai spesifikasi. Agar 

aktivitas pemeliharaan terlaksana sesuai rencana, 

ditetapkan indikator terkait aktivitas pemeliharaan dan 

keandalan peralatan. 

Indikator yang dipakai untuk keandalan peralatan ini 

adalah Overall equipment effectiveness (OEE). 

Pengukuran OEE terdiri atas tiga komponen utama pada 

mesin produksi, yaitu: 

a. Availability (waktu kesediaan mesin), bagian 

produksi selalu mengharapkan mesin produksi 

tersedia dan siap beroperasi saat diperlukan. 

Namun, seringkali mesin-mesin tersebut tidak dapat 

beroperasi sesuai harapan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi. 

b. Performance (jumlah unit yang diproduksi), yang 

dihitung dalam komponen ini adalah jumlah unit yang 

dihasilkan dalam waktu yang tersedia, baik produk 

yang baik maupun produk yang cacat (defect). 
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c. Quality (mutu produk yang dihasilkan), besaran ini 

seringkali disebut sebagai yield rate, dan merupakan 

jumlah unit produk yang berhasil diproduksi/bermutu 

baik, dibandingkan terhadap total jumlah unit yang 

diproduksi. 

 Satuan yang digunakan untuk OEE adalah persentase 

(%). 
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Tabel 4.15. KPI Overall Equipment Effectiveness SPPBE 
Chunur Company 

 
Key Performance indicator: 
Overall Equipment Effectiveness  

Definisi 
 

Indikator yang mengukur efektivitas dan keandalan peralatan produksi 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

OEE = Availability x Performence x Quality 
 

Availability

=
Total waktu yang tersedia − (waktu breakdown + waktu setup)

Total waktu yang tersedia
x 100% 

 

Performance =
Jumlah barang diproduksi + waktu yang tersedia

cycle time
x 100% 

Quality =
Jumlah barang yang diproduksi sesuai spesifikasi

Total jumlah barang yang diproduksi
x 100% 

 

Satuan digunakan % 

Rasional 
penentuan 
target 

Availability  > 90% 
Performence > 95% 
Quality > 99.9% 
OEE>85% 
(berdasakan standar Industry World Class) 
 

Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) 

Sasaran Untuk mengukur keandalan mesin dan efektivitas perawatan mesin dalam 
proses produksi 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Bulanan 

Sumber data 
kinerja 

Data Produksi 

Penanggung 
jawab 
KPI 

Manager Produksi 
 

Keterangan lainya OEE dihitung menggunakan data 6 kerugianutama atau The Six Big losses : 

• Breakdown Loss : kerusakan mesin dari 10 menit 

• Setup/Adjusment loss : mesin tidak beroperasi karena 
pertukaran model atau produk 

• Small Stop/Chokotei Loss: Berhentinya mesin dalam waktu 
singkat( kurang dari 5 menit ) tapi frekuensinya sering terjadi 

• Slow Running /Cycle Time Loss : Berkurangnya kecepatan 
mesin akibat perawatan yang kurang baik atau inefisensi 
operator 

• Starup Defect : cacat yang ditimbulkan saat mesin pertama 
kali mulai berproduksi 

• Production Defect : Cacat yang terjadi saat produksi sedang 
berlangsung 

 

Indikator selanjutnya adalah On Time Shipping, 

indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah pesanan 

produk yang terkirim tepat waktu dibandingkan total 

pengiriman. Pengertian tepat waktu adalah ketika 
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pesanan terkirim secara lengkap dan tepat pada tanggal 

yang disepakati antara produsen dan konsumen, atau 

sebelum tanggal yang disepakati. Tujuan indikator ini 

adalah untuk mengukur kualitas kinerja bagian produksi 

dan bagian distribusi/pengiriman produk. On Time 

Shipping Performance umumnya dinyatakan dalam 

satuan persentase (%). 

 

Tabel 4.16. KPI On Time Shipping performance SPPBE 
Chunur Company 

 
Key Performance indicator: 
On Time Shipping Performance 

Definisi 
 

Persentase jumlah pesanan yang dikirim tepat 
waktu 

Formula  
perhitungngan 
kinerja 

 On-Time Shipping Perfomance = 
Jumlah Pengiriman Tepat Waktu

Total Jumlah Pengiriman
x 100% 

Satuan digunakan Persentase (%) 

Rasional 
penentuan 
target 

98% 

Polaritas Positif  (semakin Tinggi semakin baik) 

Sasaran Untuk mengukur kualitas kinerja fungsi produksi 
dan fungsi distribusi 

Frekwensi 
Pemantauan dan 
Pelaporan kinerja 

Bulanan 

Sumber data 
kinerja 

Data Pengiriman produk,data komplain pelanggan  

Penanggung 
jawab 
KPI 

Manager Produksi dan manager Distribusi 
 

Keterangan lainya Tepat Waktu : produk secara lengkap dikirim tepat 
pada atau sebelum tanggal yang dijanjikan / diminta 
oleh konsumen 
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Tabel 4.17. KPI Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan  

SPPBE Chunur Company 

KPI PERSPEKTIF INTERNAL BUSINESS PROCESS 

SASARAN 
STRATEGI KPI 

TARGET 

INISIATIF 2017 2018 2021 

SDM 
Indeks kepuasan 
karyawan 2 2,5 3,5 

Pengelolaan HRD 
Survei karyawan 

Keandalan 
peralatan 

Overall equipment 
effectiveness 60% 70% 80% 

Pengecekan dan 
perawatan 
berkala 

Layanan 
Pengiriman 

On time shipping 
performance 70% 80% 90%  

 

Inisiatif pada strategi sumber daya manusia adalah 

dengan melakukan pengelolaan HRD yang dapat 

mendorong produktivitas dan retensi karyawan melaui 

penciptaan suasana kerja, kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensi dan kapabilitas karyawan, 

kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan 

inovasi, serta yang paling penting adalah peningkatan 

kesejahteraan karyawan dan keluarganya. 

Inisiatif yang digunakan untuk strategi keandalan 

peralatan adalah dengan Setiap pengelola SPPBE wajib 

melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan terjadwal. 

Pemeliharaan yang baik dapat menjamin keselamatan 

karyawan dan pelanggan SPPBE serta terpeliharanya 

Citra baik PT PERTAMINA (PERSERO). Setiap 

pengelola SPPBE  wajib mempunyai Teknisi untuk 

mengetahui dengan baik cara pengunaan alat-alat yang 

ada di SPPBE. Berikut adalah rincian pengecekan dan 

pemeliharaan alat-alat yang ada di SPPBE 
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Tabel 4.18. Pemeliharaan Skid Tank 

NO ITEMS DAN TINDAKAN WAKTU METODE 

1 Tutup Manhole 
Periksa Packing, baut, agar 
dalam kondisi lengkap dan 
kencang 

Setiap bulan Cek visual 

2 Sistem Pipa 
Pastikan sambungan pipa tidak 
bocor, koneksi dan 
kekencangan baut 

Setiap bulan Visual dan 
Gas tester 

3 Tank Cleaning Setiap 5 
tahun 

 

4 Manometer Setiap hari  

5 Level Indikator Gauge Setiap bulan Cek visual 

6 Thermometer Setiap bulan Cek visual 

7 Safety Valve Setiap bulan Cek visual 

8 Venting/alat pernapasan tangki 
Pastikan Valve Venting dalam 
kondisi bersih dan tidak karatan 

Setiap bulan Cek visual 

9 Periksa mechanical seal tidak 
bocor 

Setiap bulan  

10 Periksa globe valve Setiap bulan  

11 Pengecatan tangki Non rutin  

12 Penggantian plat dinding Non rutin  

13 Kalibrasi tangki Tiga tahun Sesuai acuan 
meterologi 

14 Ketebalan dan kebocoran Tiga tahun  

15 Instrumentasi 
Pastikan sensor tank gauging 
bekerja dengan baik 

Setiap bulan Cross check 
tank monitor 
vs dipstick di 
tangki 

16 Fasilitas drain Setiap bulan  
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Tabel 4.19.  Pemeliharaan sistem pipa, Filling Mechine, Valve, 

Truk Tangki dan Pompa 

NO ITEMS DAN TINDAKAN WAKTU METODE 

1 Pipa 
Pastikan tidak bocor/kedap 

Setiap 
bulan 

Cek visual 

2 Filling machine 
Pastikan meter tepat takaran 
dengan cara membandingkan 
dengan blok yang sudah ditera 
oleh meterologi. 

 
Setiap hari 

Cek visual 

Pastikan filling head tidak bocor Setiap hari Cek visual 

Pastikan meter telah di tera oleh 
Metrologi 

Setiap hari Cek visual 

Pastikan selang dalam kondisi 
baik 

Setiap hari Cek visual 

Pastikan sambungan pipa ke 
filling machine ke pipa vapour 
atau liquid tidak bocor 

Setiap hari Cek visual 

Pastikan load cell dan 
pembacaan display sesuai 
dengan ketentuan 

Setiap hari Cek visual 

Pastikan sistem pneumatik 
untuk sistem pengisian berjalan 
baik 

Setiap hari Cek visual 

Pastikan koneksi kabel dalam 
posisi yang benar 

Setiap hari Cek visual 

3 Valve 
Periksa kebocoran 

Setiap 6 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

4 Check valve 
Periksa tekan per (pegas) 

 
Setiap 6 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

Penggantian seal gate 
 

Setiap 6 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

Bersihkan permukaan gate Setiap 
minggu 

Cek sesuai buku 
manual 

Periksa as dari gate Setiap 6 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

5 Ball valve 
Periksa kotoran yang 
mengendap 

Setiap 6 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

6 Gate Valve 
Bersihkan kumparan dengan 
electric motor cleaner 

Setiap 6 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

7 Strainer 
Periksa dan bersihkan strainer 

Setiap 3 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

8 Motor Listrik 
Periksa hubungan kabel-kabel 
dari sekering box, saklar dan 
terminal motor 

Setiap 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 
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9 Truk Tangki 
Periksa pelumas mesin, bahan 
bakar, air accu, tekanan ban, 
valv tangki 

Setiap hari Cek sesuai buku 
manual 

10 Pompa 
Periksa baut-baut pengikat 
pompa, baut kopling, poros 
pompa, karet kopling 

Setiap 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

11 Kompresor gas Setiap 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

12 Kompresor angin Setiap 
bulan 

Cek sesuai buku 
manual 

 

 

4.7.   Perencanaan Strategi Fungsional 

Perencanaan strategi fungsional disusun untuk 

menerjemahkan strategi bisnis SPPBE Chunur Company 

ke dalam fungsi-fungsi manajeman operasi, manajemen 

sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. 

Penyususnan rencana stretegi fungsional dilakukan 

untuk mencapai target bisnis dengan cara 

memaksimumkan sumber daya. Secara kesuluruhan 

rencana strategi fungsional harus dapat mendukung 

pencapaian target bisnis SPPBE Chunur Company. 

 

4.7.1 Bentuk dan  Struktur Organisasi 

Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) PT. Chunur Company merupakan salah satu 

anak perusahaan dari Chunur Group. SPPBE Chunur 

Company merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa pengisian gas LPG 3kg untuk agen LPG 

3kg di wilayah kabupaten Cianjur dan pengangkutan gas 
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LPG 3kg dari kilang gas PERTAMINA ke SPPBE Chunur 

Company. SPPBE Chunur Company berencana 

mengambil potensi pasar baru yang sekarang dibuka oleh 

PERTAMINA dibidang jasa pengangkutan, yang mana 

jasa pengangkutan yang selama ini dijalankan adalah 

hanya untuk SPPBE Chunur Company saja, akan tetapi 

sekarang SPPBE Chunur Company menerima 

pengangkutan gas LPG 3kg untuk SPBE lain diwilayah 

Cianjur dan SPBE di wilayah Sukabumi. 
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4.7.1.1. Struktur Organisasi Stasiun Pengisian Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Chunur Company 
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4.7.2. Kualifikasi dan Ruang Lingkup Pekerjaan 

1. Kepala SPPBE 

Kualifikasi : 

• Minimal lulusan D3. 

• Usia saat diterima min 25 tahun maksimum 45 

tahun. 

• Diutamakan memiliki pengalaman min 3 

tahun di bidang bisnis Retail. 

• Memiliki jiwa kepemimpinan, ulet dan 

bertanggung jawab. 

• Dapat membuat keputusan dalam waktu yang 

cepat dan tepat. 

• Memiliki sifat tegas, jujur, teliti dan integritas 

yang tinggi terhadap pekerjaan. 

• Mampu bekerja dibawah tekanan. 

• Mampu mengkoordinasikan dan memotivasi 

bawahan. 

• Memiliki wawasan yang luas dalam bisnis 

LPG. 

• Mampu mengoperasikan komputer dan 

peralatan pendukungnya (printer, scanner) 

dengan software-software pengolahan data 

antara lain: Microsoft Excel dan Microsoft 

Word. 
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• Mengerti dan mampu mengoperasikan 

komputer yang terhubung dengan jaringan 

lokal (LAN) dan jaringan komputer luas (Wide 

Area Network, WAN) dengan software-

software electronic mail, Internet dan software 

sejenis lainnya. 

• Sehat jasmani dan rohani. 

• Bebas narkoba (NAPZA). 

 

Ruang lingkup : 

• Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan 

operasional dan administrasi penerimaan, 

penimbunan dan pengisian LPG di SPPBE 

• Melaksanakan kegiatan penerimaan LPG di 

SPPBE, dengan didampingi oleh sekuriti. 

• Bertanggung jawab terhadap pengamanan 

sarana dan fasilitas SPPBE, kesehatan kerja, 

keselamatan & lindungan lingkungan, serta 

mengelola sumber daya manusia di SPPBE. 

• Membuat laporan penerimaan mingguan dan 

bulanan, stok, pengisian LPG. 

• Membina hubungan baik dengan PT. 

PERTAMINA (PERSERO), aparat 

pemerintah dan tokoh masyarakat di sekitar 

SPPBE. 
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• Mengusulkan penilaian kinerja kepala 

Sub.Sie Produksi (reward, punishment dan 

training) 

 

2. Kepala Seksi Produksi & Teknik 

Kualifikasi : 

• Minimal Lulusan D2. 

• Diutamakan memiliki pengalaman kerja 

minimal 2 (dua) tahun. 

• Memiliki dan menguasai kemampuan 

mekanikal dan elektrikal. 

• Memiliki kemampuan untuk memimpin dan 

mengkoordinasi bawahan. 

• Memiliki integritas yang tinggi terhadap 

pekerjaan 

• Jujur, tegas dan bertanggung jawab 

• Sehat jasmani dan rohani. 

• Bebas narkoba (NAPZA) 

 

Ruang lingkup : 

• Mengatur dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan harian operasional non LPG dan 

bisnis lainnya. 

• Menangani persoalan-persoalan teknis di 

SPPBE. 
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• Membuat administrasi stok dan pengisian 

LPG secara keseluruhan. 

• Membuat Laporan Harian, Mingguan dan 

bulanan mengenai penerimaan, stok, 

pengisian LPG secara keseluruhan kepada 

Plant Manager. 

 

3.  Ka-Seksi Keuangan dan Administrasi 

Kualifikasi : 

• Minimal Lulusan D1 jurusan 

akutansi/keuangan. 

• Diutamakan yang memiliki wawasan ekonomi 

dan administrasi 

• Memiliki pengalaman min 2 (dua) tahun di 

bidang administrasi dan keuangan 

• Memiliki sifat jujur, teliti dan integritas yang 

tinggi terhadap pekerjaan 

• Mampu mengoperasikan komputer dan 

peralatan pendukungnya (printer, scanner) 

dengan software-software pengolahan data 

antara lain : Microsoft Excel, Microsoft Word  

• Mengerti dan mampu mengoperasikan 

komputer yang terhubung dengan jaringan 

lokal (LAN) dan jaringan komputer luas (Wide 

Area Network, WAN) dengan software-
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software Electronic Mail, Internet dan 

software sejenis lainnya. 

• Sehat jasmani dan rohani 

• Bebas Narkoba (NAPZA) 

 

Ruang lingkup : 

• Melaksanakan administrasi keuangan 

operasional LPG. 

• Melakukan pencatatan dan pembukuan 

seluruh transaksi keuangan harian. 

• Membuat laporan pengisian dan keuangan 

bulanan. 

• Menerima, mengklasifikasikan, mencatat 

dan menata surat-menyurat serta 

administrasi perusahaan. 

• Melaksanakan pembayaran listrik, telepon, 

air dan biaya lainnya. 

• Melaksanakan pembayaran gaji pekerja di 

SPPBE. 

• Melakukan pencatatan administrasi data 

personalia. 

• Mengawasi pelaksanaan pekerjaan 

cleaning service. 
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4. Ka-Sub.Sie Teknik &K3LL 

Kualifikasi : 

• Minimal Lulusan D2 atau memiliki Sertifikat 

Operator SPPBE dari PT PERTAMINA 

(PERSERO). 

• Memiliki pengalaman min 2 (dua) tahun di 

bidang operasional LPG 

• Memiliki kemampuan untuk memimpin dan 

mengkoordinasi bawahan. 

• Memiliki integritas yang tinggi terhadap 

pekerjaan 

• Jujur, tegas dan bertanggung jawab 

• Sehat jasmani dan rohani. 

• Bebas narkoba (NAPZA) 

 

Ruang lingkup : 

• Mengawasi operasional pemeliharaan 

peralatan LPG. 

• Melaksanakan pembagian tugas shift 

operator. 

• Melakukan pemeliharaan terhadap sarana 

dan fasilitas kesehatan keselamatan kerja 

dan lindungan lingkungan. 

• Mengusulkan training untuk operator 

tentang K3LL. 
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5.  Ka.Sub.Sie Transportasi 

Kualifikasi : 

• Minimal Lulusan D1 

• Mengalami pengalaman min 2 (dua) tahun 

• Memiliki kemampuan memimpin 

• Memiliki integritas 

• Jujur, tegas dan bertanggung jawab 

• Sehat jasmani dan rohani 

• Bebas Narkoba ( NAPZA ) 

 

 Ruang lingkup : 

• Mengawasi keluar masuk kendaraan. 

• Melaksanakan pembagian tugas shift 

kepada operator. 

• Membuat administrasi. 

• Membuat laporan. 

 

6.  Ka.Sub.Sie Produksi & QQ 

Kualifikasi: 

• Minimal lulusan D3 Teknik  

• Mengalami pengalaman minimal 2 tahun 

• Memiliki Kemampuan memimpin 

• Memiliki integritas 

• Jujur, tegas dan bertanggung jawab 
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• Sehat Jasmani dan rohani 

• Bebas Narkoba ( NAPZA ) 

 

Ruang lingkup : 

• Mengawasi pekerjaan bawahan. 

• Membuat laporan produksi setiap bulan. 

• Membuat laporan bila ada masalah di 

produksi. 

• Membuat jadwal kerja. 

• Mengusulkan penilaian untuk pekerja. 

• Membuat laporan hasil pengisian per shift 

mengenai penerimaan, stok, pengisian 

LPG secara keseluruhan kepada kepala 

SPPBE. 

• Mengusulkan penilaian kinerja operator 

(reward, punishment dan training) 

 

7.  Ka.Sub.Sie Keuangan 

Kualifikasi: 

• Minimal lulusan D3 Akutansi dan 

Keuangan 

• Mempunyai pengalaman di bagian 

keuangan minimal 1 tahun 

• Dapat mengoperasikan komputer ( excel, 

word, internet ) 
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• Memiliki sifat jujur, teliti dan integritas yang 

tinggi. 

• Sehat Jasmani dan Rohani 

• Bebas Narkoba ( NAPZA ) 

 

Ruang lingkup : 

• Membuat laporan keuangan. 

• Membuat laporan pembayaran pajak. 

• Melakukan verifikasi data hasil goods 

issue oleh gate keeper. 

• Membuat tagihan feliing fee dan transport 

fee. 

 

8. Ka.Sub.Sie.Personalia 

Kualifikasi: 

• Minimal lulusan D3 Personalia 

• Mempunyai pengalaman minimal 1 tahun 

di bidang personalia 

• Mampu mengoperasikan komputer dan 

mesin ketik listrik. 

• Sehat jasmani dan rohani 

• Bebas Narkoba ( NAPZA ) 
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Ruang lingkup : 

• Menyiapkan absensi untuk semua 

karyawan. 

• Menyediakan keprluan alat tulis kantor 

• Membuat surat perintah lembur jika 

diperlukan. 

• Melakukan pencatatan data dan 

personalia. 

 

9. Ka.Sub.Sie.Keamanan 

Kualifikasi: 

• Minimal lulusan pendidikan security 

• Mampu bekerja malam 

• Mempunyai disiplin yang tinggi 

• Sehat Jasmani dan Rohani 

• Bebas Narkoba ( NAPZA ) 

Ruang lingkup : 

• Mengamankan keadaan setempat. 

• Melaporkan keadaan dengan cepat jika 

terjadi sesuatu. 

• Memeriksa keluar masuk barang. 

• Memeriksa surat jalan. 
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10. Teknisi 

Kualifikasi: 

• Minimal lulusan SMK jurusan Teknik 

Industri 

• Lulus proses pelatihan operator SPPBE 

oleh PT PERTAMINA (PERSERO) 

• Usia pada saat penerimaan minimal 18 

tahun dan max. 35 tahun 

• Diutamakan memiliki pengalaman 

dalam bidang sejenis 

• Memiliki pengetahuan praktis di bidang 

teknikal 

• Memiliki kepribadian ( ramah dan sopan 

) dan penampilan menarik 

• Displin 

• Siap bekerja dengan sistem kerja shift 

• Mampu berkomunikasi dengan baik  

• Memiliki sifat tanggap, sigap serta 

kesadaran akan keselamatan kerja 

• Sehat jasmani dan rohani 

• Bebas Narkoba (NAPZA) 

 

Ruang lingkup : 

• Melaksanakan preventive maintenance 

terhadap semua peralatan SPPBE. 
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• Melaksanakan perbaikan peralatan. 

• Melaporkan ke vendor jika masih dalam 

masa garansi peralatan. 

• Membuat laporan secara periodik terhadap 

semua peralatan di SPPBE. 

 

11. Operator, Sopir, Staff, Gate keeper 

Kualifikasi: 

• Minimal lulusan SMU atau yang 

sederajat. 

• Lulus proses pelatihan operator SPPBE 

oleh PT PERTAMINA (PERSERO) 

• Usia penerimaan minimal 18 tahun dan 

max  35 tahun 

• Memiliki SIM B2 umum ( untuk sopir ) 

• Diutamakan memiliki pengalaman dalam 

bidang sejenis 

• Memiliki pengetahuan praktis di bidang 

mekanikal. 

• Memiliki kepribadian (ramah dan sopan) 

dan penampilan menarik  

• Disiplin 

• Mampu berkomunikasi dengan baik  

• Memiliki sifat tanggap, sigap serta 

kesadaran akan keselamatan kerja 
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• Sehat jasmani dan rohani serta siap 

bekerja dalam shift. 

• Bebas Narkoba (NAPZA) 

Kualifikasi lainnya yang harus dipunyai 

operator : 

a. Pengetahuan tentang Produk (Product 

Knowledge) 

Pengetahuan umum tentang produk LPG 

yang di kelola di SPPBE termasuk 

penggunaan peralatan filling machine, 

pompa, kompressor gas. 

b. Informasi Umum 

Menguasai informasi umum tentang 

sarana dan fasilitas umum disekitar 

lokasi SPPBE yang diperlukan agen 

antara lain SPPBE PT PERTAMINA 

(PERSERO) terdekat, peta arah 

jalan/lalu lintas. 

c. Penampilan 

Penampilan yang baik akan 

menimbulkan kesan pertama yang positif 

dalam diri agen,penampilan yang baik 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
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1) Pekerja memakai seragam dan 

bersepatu yang telah ditentukan, 

bersih dan rapi. 

2) Selalu menjaga kebersihan jasmani 

dan rohani. 

3) Selalu bersikap ramah, sopan dan 

jujur. 

4) Rambut dipangkas pendek (untuk 

pria) dan diikat (untuk wanita) 

5) Berinteraksi dengan agen 

6) Mampu berkomunikasi dengan baik 

terhadap agen, merespon dengan 

cepat terhadapkeinginan/kebutuhan 

agen. 

 

 

Ruang lingkup : 

• Mengoperasikan felling point untuk 

melayani pengisian kepada agen 

berdasarkan standar operasi pelayanan 

agen yang diberlakukan. 

• Mampu mengoprasikan alat pemdam api, 

bila diperlukan. 

• Mencatat setiap jumlah tabung, sesuai 

dengan data totalisator filling point 
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dengan jumlah pengisiasn dan membuat 

laporan pengisian harian sesuai shift, 

selanjutnya dilaporkan kepada kepala 

produksi. 

• Menjaga keselamatan dan keamanan 

kerja sesuai dengan standar K3LL yang 

berlaku. 

• Mengatur antrian truk gas. 

• Berperan aktif dalam menjaga kebrsihan 

peralatan dan lingkungan SPPBE. 

• Sigap dalam mengambil tindakan dalam 

keadaan darurat. 

 

12.  Security 

Kualifikasi: 

• Minimal lulusan SMU atau sederajat 

• Memiliki pengetahuan dan 

kemampuan dalam bidang 

pengamanan 

• Diutamakan memiliki pengalaman 

dalam bidang sejenis. 

• Memiliki sifat jujur, teliti dan integritas 

yang tinggi terhadap pekerjaan 

• Memiliki sertifikat pelatihan sekuriti 

dari Kepolisian Republik Indonesia. 
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• Sehat jasmani dan rohani 

• Disiplin 

• Bebas Narkoba (NAPZA) 

 

Ruang lingkup : 

• Melalukan pengamanan sarana dan 

fasilitas, pekerja dan agen di area 

SPPBE. 

• Mengatur ketertiban arus lalu lintas 

kendaraan agen di area SPPBE. 

• Melakukan koordinasi dengan aparat dan 

tokoh masyarakat setempat. 

• Mendampingi kepala seksi produksi dan 

QQ pada saat penerimaan LPG. 

• Mengisi log book situasi dan kondisi 

keamanan di area SPPBE. 

• Mengaktifkan dan memutuskan aliran 

listrik sesuai kebutuhan. 

• Memeriksa untuk memastikan bahwa alat 

pengaman peralatan berfungsi dalam 

keadaan terkunci/aman. 

• Menutup jalur keluar masuk bila SPPBE 

tidak beroperasi. 
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4.7.3. Rencana Strategis Pemasaran 

Rencana Strategis Pemasaran SPPBE Chunur 

Company dapat didesktipsikan dengan mendefinisikan, 

mengantisipasi, membuat dan memenuhi kebutuhan 

pelanggan untuk produk dan jasa. Terdapat tujuh fungsi 

pemasaran yang dapat dipakai oleh SPPBE Chunur 

Company, yaitu : 

1. Analisis pelanggan 

Dalam hal ini pelanggan untuk pengisian adalah 

seluruh agen gas LPG yang ada di wilayah kabupaten 

cianjur, sedangkan untuk jasa pengangkutan adalah 

SPBE yang berada di wilayah cianjur dan sukabumi. 

2. Menjual Jasa 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji 

(SPPBE) Chunur Company menjual jasa berupa 

pengisian tabung gas LPG 3kg untuk seluruh agen di 

wilayah kabupaten cianjur, sedangkan untuk jasa 

pengangkutan SPPBE Chunur company melayani 

SPBE di wilayah cianjur dan sukabumi. 

3. Perencanaan Jasa 

Untuk jasa pengisian SPPBE chunur company 

mengedapankan pengisian yang tepat jumlah dan 

tepat waktu. Sedangkan untuk jasa pengangkutan 

SPPBE chunur company mengedapankan layanan 
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yang tepat waktu dengan jumlah losses yang relatif 

kecil. 

4. Harga 

Untuk harga bersifat fix price karena telah ditentukan 

oleh PT. PERTAMINA (PERSERO). 

5. Distribusi 

Untuk wilayah pelayanan akan bertempat di wilayah 

cianjur dan sukabumi. 

6. Penelitian pemasaran 

Pemasaran dilakukan dengan menggunakan strategi 

Integrated Marketing Communication (IMC) yaitu 

dengan menggabungkan antara hubungan personal 

SPPBE Chunur Company dengan pemilik agen LPG 

3kg wilayah cianjur dan pemilik SPBE wilayah cianjur 

dan sukabumi. 

7. Analisis kesempatan 

Kesempatan ini diambil berdasarkan peluang bisnis 

yang ada dikarenakan adanya regulasi baru dari 

pemerintah. 

 

4.7.4. Rencana Strategis Operasional 

kegiatan operasional SPPBE Chunur Company 

mencakup dua kegiatan utama yaitu pemasaran dan 

pengembangan jasa pelayanan. 
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4.7.4.1. Operasional Pemasaran 

Aktivitas operasional pemasaran dilakukan 

dengan menjalankan program-program pemasaran yang 

telah ditetapkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan 

program pemasaran dilakukan dengan mengukur kinerja 

pemasaran melalui indikator tingkat komunikasi dan 

kedekatan dengan konsumen serta tingkat keluhan 

pelanggan terhadap jasa pelayanan yang diberikan.  

Pengawasan yang terus menerus dilakukan 

melalui evaluasi atas pencapaian target yang telah 

ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan secara terus 

menerus bertujuan untuk mengidentifikasi setiap masalah 

yang muncul dan bisa segera dilakukan tindakan 

perbaikan agar proses pemasaran dapat terus menerus 

berjalan dengan baik dan mencapai target-target yang 

telah ditetapkan. 

 

4.7.4.2. Operasional Pengembangan Jasa Pelayanan 

Jasa pelayanan yang prima merupakan 

proposisi nilai utama yang ditawarkan oleh SPPBE 

Chunur Company kepada pelanggan. Jasa yang 

ditawarkan oleh SPPBE Chunur Company adalah berupa 

jasa pengisian gas LPG 3kg kepada para agen gas LPG 

3kg diwilayah kabupaten cianjur dan jasa pengangkutan 
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gas LPG 3kg dari kilang gas PERTAMINA ke SPBE di 

wilayah cianjur dan sukabumi. 

 

4.7.5. Rencana Strategis Sumber Daya Manusia 

Aktivitas pengelolaan sumber daya manusia 

dilakukan melalui tahapan penentuan kebutuhan SDM, 

perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan SDM. 

Kebutuhan tenaga kerja untuk SPPBE Chunur 

Company ditentukan melalui proses Staffing. Pemenuhan 

tenaga kerja akan disesuaikan dengan kesediaan tenaga 

kerja yang ada di Chunur Group dan hanya ditempatkan 

pada posisi-posisi lever manager. 

Jam kerja mengikuti aturan pemerintah mengenai 

tenaga kerja  (40 jam per minggu) dengan diberlakukan 

shift-shift.Tata tertib yang berlaku di lokasi pekerjaan 

mengikuti peraturan / tata tertib yang berlaku di 

Perusahaan dengan pengawasan dari PT PERTAMINA 

(PERSERO). 

 Pekerjaan atau data yang dikelola bersifat dinas 

dan rahasia sehingga tenaga kerja yang bersangkutan 

dilarang menggandakan untuk kepentingan diluar tugas 

yang diberikan atau membawanya keluar lokasi 

pekerjaan untuk kepentingan-kepentingan lain. PT 

PERTAMINA (PERSERO) berhak menegur atau 

mengambil tindakan tertentu terhadap tenaga kerja 
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melalui perusahaan yang bersangkutan karena kelalaian 

atau tidak bertanggung jawab, menimbulkan citra negatif 

PT PERTAMINA tidak melaksanakan tugas dengan baik, 

serta melanggar peraturan yang berlaku. PERTAMINA 

dapat melakukan penilaian secara langsung terhadap 

masing-masing pekerja tanpa terjadwal untuk 

mengetahui kinerja pelayanan SPPBE tersebut. Masing-

masing pekerja berhak mendapatkan gaji termasuk 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Cuti sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan. 

 SPPBE Chunur Company diwajibkan menyediakan 

pakaian seragam, perlengkapan,safety dan ID 

Card (tanda pengenal) untuk masing-masing pekerja. 

Dalam melaksanakan tugasnya, pekerja diwajibkan untuk 

memakai pakaian seragam dan tanda pengenal di lokasi 

pekerjaan. Seluruh pekerja tanpa kecuali wajib ikut 

menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan 

dilingkungan kerjanya 

Adapun aktifitas Recruitment diserahkan langsung 

kepada bagian HRD dengan melaksanakan test yang 

diperlukan (psikotest,wawancara). Pemenuhan 

kebutuhan SDM dapat juga melalui agen penyalur namun 

dapat juga yang melakukan perekrutan sendiri. 

Sedangkan untuk aktifitas Training sangat perlu. 

Dalam modul training pada tiap frontliners adalah 
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penyebarluasan pemahaman bahwa pekerjaan melayani 

adalah hal yang membanggakan dan dapat 

menyenangkan, bukan hal yang rendah dalam 

keterpaksaan. (“We proud to serve”), karenanya pada 

training awal selain dilakukan magang ke SPPBE lain, 

sebaiknya ada sesi magang pada kegiatan bisnis yang 

mempunyai pengisian yang besar. 

Training yang harus diikuti oleh pekerja SPPBE: 

1. Kepala SPPBE 

2. Ka.Sie Produksi dan Teknik  

3. Ka.Sub.Sie Teknik dan K3LL 

4. Ka. Sie Adm. Keuangan 

5. Operator 

6. Sekuriti 
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Tabel 4.20.  Pelatihan Pekerja SPPBE Chunur Company 

Jenis Pelatihan 1 2 3 4 5 6 

Pengetahuan Produk ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pengetahuan pemeriksaan kualitas visual ✔ ✔    ✔ 

Pengetahuan pelaksanaan penerimaan, 
penimbunan, dan penjualan 

✔ ✔    ✔ 

Pengetahuan arus minyak ✔   ✔   

Pengetahuan operasional Filling Point dan 

genset 

✔ ✔   ✔  

Pengetahuan kelistrikan ✔ ✔   ✔  

Penanggulangan dan pemadaman kebakaran ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Administrasi keuangan ✔   ✔   

Pelatihan komputer ✔ ✔ ✔ ✔   

Penggunaan tank monitor ✔ ✔     

Pelatihan mekanik dan elektrik   ✔    

Pelatihan keamanan      ✔ 

 

Untuk penilaian kinerja karyawan dilakukan 1 tahun 

sekali oleh manager SPPBE. Promosi dilakukan untuk 

pekerja yang memenuhi ukuran kinerja yang 

dipersyaratkan. Data yang disimpan disini adalah data 

masing-masing pekerja mulai dari proses rekrutmen 

(psikotes dll) sampai dengan kegiatan terakhir 

(contoh:training terakhir yang diikuti).Data ini 

diperbaharui setiap ada perubahan data pribadi serta 
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adanya kegiatan baru yang diikuti pekerja, sehingga 

dapat dilihat riwayat kemajuan/improvement yang dicapai 

oleh masing-masing pekerja. Data dikelola oleh bagian 

administrasi. 

Tindakan disiplin diberikan kepada pekerja yang 

melanggar tata tertib/ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan dan pengelola SPPBE serta 

disesuaikan dengan undang-undang ketenaga kerjaan 

yang berlaku. Sanksi yang diberikan bertingkat dan terdiri 

atas 4 jenis yaitu:  

a. Peringatan Lisan 

Jenis sanksi ini diberikan kepada pekerja yang 

melakukan pelanggaran kategori ringan, misalnyabaru 

sekali melakukan pelanggaran 

b. Skorsing 

Jenis sanksi ini diberikan setelah pekerja diberikan 

peringatan tertulis namun dalam periode 

suratperingatan tetap melakukan pelanggaran 

tersebut 

c. PHK 

Langkah ini diambil, jika pekerja dianggap tidak dapat 

lagi bekerjasama dengan pihak pengelola dan 

lingkungan kerja di SPPBE, karena masih juga 

melakukan pelanggaran setelah diberikan peringatan-

peringatan tersebut. 
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4.7.6. Rencana Strategis Keuangan 

4.7.6.1. Modal  

Dalam menjalankan bisnis SPPBE Chunur 

Company diperlukan sejumlah dana untuk membeli 

armada baru berupa truk tangki dan bulk LPG 3kg. Berikut 

adalah rincian harga yang harus disiapkan untuk 

pembelian 1 buah truk tangki dan bulk LPG 3kg.  

 

Dalam hal ini SPPBE Chunur Company berencana 

untuk menambah kendaraan sebanyak 3 unit. Sehingga 

modal yang diperlukan untuk 3 unit truk bulk LPG adalah 

Rp. 4.410.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh 

Juta Rupiah). 

 

 

 

 

NO JENIS BARANG HARGA 

(RP) 

1 Tractor head 695.000.000 

2 Bulk LPG 715.000.000 

3 Biaya  

- Surat ijin pemakaian dari Depnaker 

-   Surat ijin KIR tangki 

-   Surat Tera 

-   Transporatasi / pengiriman 

 

60.000.000 

 Jumlah 1.470.000.000 
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4.7.6.2 Pendapatan 

Pendapatan SPPBE Chunur Company akan 

diperoleh dari Fee pengisian dan Fee pengangkutan yang 

dibayarkan oleh PERTAMINA kepada PT.Chunur 

Company setiap bulannya. Untuk Fee pengangkutan  

didapat berdasarkan jarah tempuh sebuah SPBE dengan 

kilang gas PERTAMINA sedangkan untuk fee pengisian 

berdasarkan banyaknya agen LPG melakukan pengisian 

gas LPG 3kg ke SPPBE Chunur Company. 

Berikut adalah perhitungan Fee jasa pengangkutan 

yang akan dibayarkan PERTAMINA ke SPPBE Chunur 

Company setiap bulannya. 
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4.21. Tabel Perkiraan Fee Pengangkutan SPPBE Chunur Company 

Nomor 
Tgl 

Penyerahan 

Kwantitas                   Jasa  

Jumlah Ket Pengangkutan 
Pengangkutan  

Priok 
Pengangkutan  

Eretan 

Tg. Priok Eretan 236,3200 220,0800 

1 1 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

2 2 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

3 3 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

4 4 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

5 5 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

6 7 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

7 8 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

8 9 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

9 10 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

10 11 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

11 12 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

12 14 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   



184 
 

13 15 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

14 16 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

15 17 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

16 18 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

17 19 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

18 21 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

19 22 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

20 23 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

21 24 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

22 25 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

23 26 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

24 28 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

25 29 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

26 30 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416  

27 31 mei 2018 14.850 14.750 10.528.056 6.492.360 17.020.416   

     JUMLAH 459.551.232  

Berikut adalah perhitungan Fee jasa pengisian yang akan dibayarkan PERTAMINA ke 

SPPBE Chunur Company setiap bulannya. 
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Tabel 4.22. perkiraan Filling Fee SPPBE Chunur Company 

Nomor 
Tanggal  

Penyerahan 

Kwantitas 

 

Pengisian 
 
Fee Pengisian 
Rp. 400,00 

1  1 mei 2018  30.000 

 
12.000.000 

2  2 mei 2018  30.000 

12.000.000 

3  3 mei 2018  30.000 

12.000.000 

4  4 mei 2018  30.000 

12.000.000 

5  5 mei 2018  30.000 

12.000.000 

6  7 mei 2018  30.000 

12.000.000 

7  8 mei 2018  30.000 

12.000.000 

8  9 mei 2018  30.000 

12.000.000 

9  10 mei 2018  30.000 

12.000.000 

10  11 mei 2018  30.000 

12.000.000 

11  12 mei 2018  30.000 

12.000.000 

12  14 mei 2018  30.000 

12.000.000 

13  15 mei 2018  30.000 

12.000.000 

14  16 mei 2018  30.000 

12.000.000 

15  17 mei 2018  30.000 

12.000.000 

16  18 mei 2018  30.000 

12.000.000 

17  19 mei 2018  30.000 

12.000.000 

18  21 mei 2018  30.000 

12.000.000 

19  22 mei 2018  30.000 

12.000.000 

20  23 mei 2018  30.000 

12.000.000 

21  24 mei 2018  30.000 

12.000.000 

22  25 mei 2018  30.000 

12.000.000 

23  26 mei 2018  30.000 

12.000.000 

24  28 mei 2018  30.000 

12.000.000 

25  29 mei 2018  30.000 

12.000.000 

26  30 mei 2018  30.000 

12.000.000 

27  31 mei 2018  30.000 

12.000.000 

Total 810.000 

324.000.000 
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4.7.6.3. Biaya 

Biaya yang dikeluarkan di SPPBE Chunur 

Company berupa biaya operasional harian. Adapun 

rincian biaya operasional bulanan SPPBE adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.23. Perkiraan Anggaran Biaya SPPBE Chunur Company perbulan 

No Biaya QTY Jumlah 

(Rp) 

1 Biaya Operasional tangki ke Priok 3 x 26 hari 110.500.000 

2 Biaya Operasional tangki ke Eretan 2 x 26 hari 93.600.000 

3 Biaya Stock Opname perbulan  3.000.000 

4 Biaya Perawatan kendaraan dan mesin  15.000.000 

5 Gaji   120.000.000 

6 Listrik    25.000.000 

7 Rubber Silk  7.000.000 

8 Biaya Operasional yang lain  6.000.000 

 TOTAL  380.100.000 
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4.7.6.4. Arus Kas 

Dalam Pengelolaan arus kas dilakukan dengan 

tujuan adalah untuk menjaga ketersediaan kas bersih 

yang akan digunakan untuk aktivitas operasional SPPBE 

Chunur Company. 

1. Arus Kas Masuk (Cash In) 

Arus kas masuk diperoleh dari modal awal fee 

pengisian dan fee pengangkutan. 

2. Arus Kas Keluar (Cash Out) 

Arus kas keluar dipergunakan untuk membiayai 

operasional SPPBE Chunur Company. 
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Tabel  4.24. Perkiraan Arus Kas SPPBE Chunur Company 

Prediksi Cashflow       
periode 2017-2021      

Deskripsi Tahun 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Cash In           

Filling Fee Rp3.836.152.500 Rp4.219.767.750 Rp4.641.744.525 Rp5.105.918.977 Rp5.616.510.874 

Transport Fee Rp2.344.129.850 Rp3.216.858.624 Rp5.514.614.784 Rp6.066.076.262 Rp6.672.683.888 

Total  cash in Rp6.180.282.350 Rp7.436.626.374 Rp10.156.359.309 Rp11.171.995.239 Rp12.289.194.762 

            

Cash Out           

Biaya operasional tangki ke Priok Rp577.200.000 Rp1.341.600.000 Rp2.152.800.000 Rp2.398.640.000 Rp2.688.640.000 

Biaya operasional tangki ke Eretan Rp468.000.000 Rp1.154.400.000 Rp1.248.000.000 Rp1.422.400.000 Rp1.632.400.000 

Biaya Stock Opname perBulan Rp18.000.000 Rp24.000.000 Rp26.400.000 Rp34.400.000 Rp36.000.000 

Biaya Perawatan Kendaraan dan 
Mesin Rp180.000.000 Rp360.000.000 Rp360.000.000 Rp468.000.000 Rp520.000.000 

Gaji Rp1.440.000.000 Rp1.500.000.000 Rp1.530.000.000 Rp1.706.500.000 Rp1.906.500.000 

Listrik Rp300.000.000 Rp312.000.000 Rp324.000.000 Rp380.000.000 Rp400.000.000 

Rubber Silk Rp84.000.000 Rp92.400.000 Rp101.640.000 Rp111.804.000 Rp130.000.000 

Biaya Operasional yang lain Rp72.000.000 Rp78.000.000 Rp81.600.000 Rp94.000.000 Rp94.000.000 

Pajak pph Transport Fee (2%) Rp46.682.597 Rp64.337.172 Rp90.000.000 Rp110.000.000 Rp13.000.000 

Total Cash out Rp3.185.882.597 Rp4.926.737.172 Rp5.914.440.000 Rp6.725.744.000 Rp7.420.540.000 

            

SURPLUS (DEFISIT) Rp2.994.399.753 Rp2.509.889.202 Rp4.241.919.309 Rp4.446.251.239 Rp4.868.654.762 
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4.7.6.5  Penggunaan Laba 

Laba yang dihasilkan oleh SPPBE Chunur 

Company akan dibagi dengan porsi sebagai berikut : 

1. 80 % untuk diberikan kepada seluruh pemegang 

saham di Chunur Group. 

2. 10 % akan diberikan kepada karyawan SPPBE 

Chunur Company dalam bentuk bonus atas prestasi 

kinerja sehingga menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan.  

3. 10% akan diberikan kepada Chunur Group sebagai 

dana CSR perusahaan Chunur Group. 

 

4.8. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan proses perancangan strategi bisnis 

Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) 

PT. Chunur Company, dapat diperoleh gambaran bahwa 

kondisi penurunan pendapatan di bidang jasa pengisian 

yang dikarenakan adanya faktor eksternal yaitu 

pertumbuhan jumlah SPBE di wilayah cianjur yang mana 

hal ini tidak dapat diantisipasi oleh perusahaan dengan 

melakukan perubahan strategi bisnis yang sistematis, 

terarah dan terukur. 

Adapun perancangan strategi bisnis SPPBE 

Chunur Company dilakukan untuk menciptakan strategi 
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baru yang dapat memperbaiki kondisi perusahaan 

dengan cepat dan efisien, sekaligus juga dapat 

menciptakan keuntungan jangka panjang bagi 

perusahaan dan keunggulan kompetitif untuk dapat 

bersaing dan menjadi pemenang di dalam industri ini. 

Untuk menghasilkan satu perancangan strategi 

bisnis, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan 

sistematis yang dimulai dari melakukan analisis kondisi 

internal dan eksternal saat ini, menggembangkan konsep 

strategi umum untuk didetailkan ke dalam konsep strategi 

yang khusus dan spesifik. 

Hasil perancangan strategi bisnis Stasiun Pengisian 

dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Chunur Company 

masih bersifat perancangan strategi umum, berupa 

susunan rencana strategis fungsional, target yang harus 

dicapai, serta standar pengukuran keberhasilan strategi 

dan pengukuran kinerja yang harus dicapai. Hasil 

perancangan strategi ini akan menjadi panduan atau 

blueprint bagi setiap kepala dari setiap fungsi yang terlibat 

di dalam operasional bisnis SPPBE Chunur Company 

untuk dapat mengembangkan dan menyusun rencana 

strategis operasional yang lebih detail lagi ke dalam 

rencana kerja dan roadmap divisi secara periodik per 

tahun, per semester, per triwulan, per bulan. Rencana 

kerja dan roadmap divisi ini kemudian yang akan menjadi 
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standar operasional prosedur dalam kegiatan operasional 

bisnis harian SPPBE Chunur Company, yang akan diukur 

pencapaiannya berdasarkan indikator-indikator 

pengukuran yang telah ditetapkan. 

Implikasi manajemen yang dihadapi atas 

pelaksanaan hasil perancangan ini adalah : 

1. Melakukan Investasi penanaman modal 

Untuk menjalankan aktivitas bisnis SPPBE Chunur 

Company diperlukan modal sebesar Rp. 

4.410.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh 

Juta Rupiah) dari Chunur Group guna membeli 3 buah 

Truk tangki baru yang akan melayani jasa 

pengangkutan dari kilang PERTAMINA ke SPBE 

diwilayah cianjur dan sukabumi. Modal usaha ini akan 

dikembalikan oleh SPPBE Chunur Company ke 

Chunur Group dalam bentuk deviden disetiap periode 

waktu yang ditetapkan. 

2. Melakukan efisiensi Sumber Daya 

Dari hasil analisis sumber daya maka dapat diperoleh 

hasil bahwa kinerja karyawan masih dapat 

ditingkatkan dengan cara membatasi ruang lingkup 

kinerja karyawan sesuai dengan job description dan 

job specification serta melakukan penilaian atas 

tingkat kepuasan karyawan. Dari segi operasional 

untuk shift karyawan dilakukan perubahan waktu yaitu 
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untuk shift pertama dimulai dari pukul 06.00 WIB – 

14.00 WIB sedangkan untuk shift kedua dimulai dari 

pukul 12.00 WIB – 18.00 WIB, hal ini dilakukan karena 

antara pukul 12.00 WIB-14.00 WIB merupakan waktu 

dimana pengisian memerlukan banyak karyawan 

hingga meminimalisir jumlah truk agen yang tidak terisi 

pada hari tersebut. 

3. Komitmen dan fokus dalam melakukan perubahan 

Belajar dari pengalaman selama 11 tahun 

menjalankan usaha perbaikan dalam kepanikan tanpa 

strategi yang sistematis, terarah, terukur dan tertulis 

pada kenyataannya tidak dapat menghasilkan apa-

apa, selain kekecewaan dan rasa stress dengan 

segala upaya yang dilakukan. Perancangan strategi 

bisnis ini merupakan angin segar yang dapat 

memotivasi pemilik SPPBE Chunur Company, dimana 

pada tahap awal pemilik melakukan proses unfreezing 

untuk memberikan kesadaran tentang perlunya 

melakukan perubahan, yang selanjutnya dilakukan 

dengan proses changing dengan 

mengimplementasikan hasil perancangan strategi ke 

dalam langkah tindakan nyata untuk sampai pada 

proses refreshing dengan membawa kembali 

perusahaan kepada kesinambungan baru untuk 

bertahan, memperoleh keuntungan, dan terus 



193 
 

berkompetisi di industri ini guna memperoleh 

keuntungan jangka panjang. 


