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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan dagang maupun perusahaan yang menyediakan layanan jasa 

mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Karena dengan 

adanya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, maka perusahaan yang 

bersangkutan dapat bertahan dan dapat berkembang menjadi lebih baik 

(Iryansyah, 2009). 

 Pencapaian keuntungan yang diinginkan tentulah tidak mudah, hal ini 

harus didukung dengan manajemen yang baik serta suatu sistem penjaminan mutu 

produk sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Produk yang akan 

dikirim ke pasar harus memiliki standar mutu yang telah ditetapkan. Produk yang 

memenuhi  standar mutu akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. 

Persaingan perdagangan yang makin ketat mengakibatkan kebutuhan dan 

keinginan konsumen menjadi semakin  selektif, sehingga kebutuhan akan produk 

yang berkualitas dan bermutu sangat diperlukan. Bahkan untuk saat ini konsumen 

tidak hanya menginginkan mutu produk yang baik, tetapi juga ingin mendapat 

jaminan bahwa mutu produk tersebut akan selalu baik. Sehingga untuk hal ini 

pengawasan mutu tidak dapat diabaikan terutama bagi perusahaan yang 

menyediakan layanan jasa seperti pendistribusian barang 

Perusahaan yang menyediakan layanan jasa seperti pendistribusian barang, 

penjagaan mutu produk di lakukan pada bagian pergudangan. Setiap barang atau 

produk yang dimiliki oleh perusahaan akan diatur sedemikian rupa dalam 

penyimpanannya sebelum didistribusikan. Pengaturan ini dilakukan agar mutu 

produk tersebut tidak akan berkurang atau rusak sehingga kualitas produk yang 

sampai ke tangan konsumen akan tetap prima. Kualitas produk yang tetap dalam 

keadaan prima akan menyebabkan kepuasaan konsumen tetap terjaga terhadap 

produk yang didistribusikan dan keuntungan yang diinginkan tercapai serta image 

perusahaan akan baik dimata konsumen. 



CV. Intenal Distributor Channel (CV. IDC) adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang distributor sarana pertanian, khususnya pestisida. Persediaan 

produk disini adalah produk yang tersedia di gudang CV. IDC yang diawasi dan 

diatur oleh kepala gudang. Jenis-jenis persediaan produk pestisida yang ada di 

CV. IDC ini adalah Supretox, Supremix, Jurasik, Dences, Klonsek, Klornik. 

Jumlah Persedian Produk yang dimiliki CV. Intenal Distributor Channel (CV. 

IDC)  disesuaikan dengan trend produk di pasaran serta berdasarkan pesanan 

yang telah dilakukan oleh konsumen ditambah sejumlah produk yang 

diperkirakan harus dibeli sebagai stock persediaan produk di gudang. 

Pestisida merupakan sarana pertanian yang tersusun dari formulasi 

bahan kimia tertentu yang berguna untuk mencegah atau mengobati 

serangan hama pada tanaman yang dibudidayakan oleh petani. CV. IDC 

harus melakukan perlakuan dalam penyimpanan terhadap persediaan produk 

pestisida, hal ini harus dilakukan karena kerentanan bahan kimia terhadap bahan 

kimia lain ataupun keadaan lingkungan sekitar yang nanti akan berpengaruh pada 

mutu produk. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunakan 

sistem pengawasan kualitas terhadap persediaan produk pestisida agar kualitas 

mutu produk yang didistribusikan akan tetap baik.  

Pengawasan kualitas adalah suatu aktivitas untuk menjaga standarisasi 

kualitas suatu produk atau material mulai dari proses persiapan, penyimpanan, 

produksi sampai ke tahap pemakaian oleh konsumen. Pelaksanaan kegiatan 

pengawasan kualitas secara efektif dan efisien bukan merupakan hal mudah 

karena baik buruknya sistem pengawasan kualitas yang dilakukan pada bagian 

pergudangan akan mempengaruhi keuntungan serta image perusahaan. Agar hal 

tersebut tidak terjadi maka sistem pengawasan kualitas persediaan produk yang 

dimiliki perlu diperhatikan.  

Alasan perlunya pengawasan kualitas dalam kegiatan usaha yang 

dilakukan oleh perusahaan distribusi adalah agar barang yang disimpan atau yang 

menjadi stok tetap dalam keadaan mutu pabrik. Tujuan pengawasan kualitas 

adalah untuk menjaga tingkat kepuasan konsumen yang menggunakan produk 

tersebut, selain itu kegiatan ini akan menjaga nama baik perusahaan dimata 



konsumen. Terjaganya tingkat kepuasan pelangan akan menyebabkan tingkat 

penjualan produk yang stabil atau malah akan meningkat.  

  Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan suatu kegiatan magang dengan judul “Sistem 

Pengawasan Kualitas Persediaan Produk  Pestisida Pada CV. Internal 

Distributor Channel  Provinsi Bengkulu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang dirumuskan dalam kegiatan magang ini adalah 

bagaimana sistem pengawasan kualitas persediaan produk pestisida yang 

dilakukan oleh CV. Internal Distributor Channel Provinsi Bengkulu. 

 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah untuk mengkaji sistem 

pengawasan kualitas persediaan produk pestisida pada CV. Internal 

Distributor Channel yang ada di Propinsi Bengkulu agar dapat menjaga 

kualitas produk yang didistribusikan dan memenuhi kepuasan 

langganan/retailer terhadap kualitas produk.   

 

1.4 Manfaat Magang 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan magang ini adalah: 

1. Pelaksanaan magang ini berguna bagi penulis untuk mengetahui sistem 

pengawasan kualitas persediaan produk pestisida yang dilakukan oleh CV. 

Internal Distributor Channel Provinsi Bengkulu, dan sebagai wahana 

untuk mengembangkan teori yang didapat di kampus dengan praktek 

langsung di lapangan. 

2. Menjalin koneksi dengan karyawan yang mempunyai keahlian, sehingga 

peserta magang dapat belajar dari karyawan yang bersangkutan. 

 

 

 



II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Pengawasan kualitas 

Pengertian pengawasan mutu secara umum adalah menjaga mutu pada 

tingkat dan toleransi yang dapat diterima oleh pembeli atau pemakai, sementara 

menekan biaya serendah-rendahnya, adakalanya juga memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh pemerintah (Mangoensoekardjo, 2003). 

Pengertian Pengawasan kualitas secara khusus dikemukakan oleh 

beberapa ahli diantaranya: 

• Pengawasan kualitas adalah suatu kegiatan meneliti,  mengembangkan, 

merancang dan memenuhi kepuasan konsumen, memberi pelayanan yang 

baik dimana pelaksananya melibatkan seluruh kegiatan dalam perusahaan 

mulai dari pimpinan teratas sampai karyawan pelaksana (Ishikawa Dalam 

Nurhadi, 2008). 

• Pengawasan kualitas adalah akrivitas memelihara dan memperbaiki 

produk dan servis yang ditawarkan kepada perusahaan, pengawasan 

kualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian pengawasan 

kualitas saja, tetapi seluruh karyawan atau pihak menjadi satu kesatuan 

memecahkan masalah ini (Nobuyuki Dalam Nurhadi, 2008). 

• Pengawasan kualitas adalah suatu sistem yang efektif untuk 

mengintegrasikan kegiatan – kegiatan pemeliharaan dan pengambangan 

mutu dalam suatu organisasi sehingga dapat diperoleh produksi dan 

servis dalam tingkat yang paling ekonomis dan memuaskan konsumen 

(Feightboum dalam Annisa, 2007). 

Pengawasan kualitas berarti memenuhi keinginan konsumen terhadap 

produk dan servis, maka tujuan pengawasan kualitas berdasarkan pengertian 

tersebut adalah : 

1.      Quality adalah Kualitas produk dan kegiatan ( aktifitas kerja ) 

2.      Cost adalah Biaya 

3.      Delivery adalah Penyampaian ( ketepatan dan cara ) 

4.      Safety adalah Keselamatan 



5.      Environment adalah Ramah Lingkungan 

Pengawasan kualitas merupakan suatu teknik atau aktivitas untuk 

mencapai, mempertahankan, meningkatkan dan mempertahankan kualitas suatu 

produk atau jasa agar dapat memenuhi keinginan konsumen. Kualitas dicapai 

secara ekonomis dan efisien hanya bila tiap proses dapat memberi jaminan 

kualitas pekerjaannya pada proses – proses berikutnya (Nurhadi, 2008). 

 

2.2. Pengertian Persediaan  

Persediaan adalah barang yang dimiliki  untuk dijual atau untuk diproses 

selanjutnya dijual. Berdasarkan pengertian persediaan maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

• Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. 

• Perusahaan  dagang hanya memiliki persediaan barang dagang 

• Perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan yaitu Persediaan 

bahan baku, Persediaan barang dalam proses dan Persediaan barang 

jadi (siap untuk dijual).  

Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi produk-produk milik 

perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, 

atau persediaan produk-produk yang masih dalam pengerjaan/proses produksi, 

ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu 

proses produksi ataupun produk-produk jadi yang siap dipasarkan. Jadi persediaan 

merupakan sejumlah bahan-bahan, yang disediakan dan bahan-bahan dalam 

proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta produk-

produk jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen 

atau langganan setiap waktu (Iryansyah, 2009). 

Adapun alasan diperlukannya persediaan oleh suatu perusahaan adalah : 

1. Dibutuhkannnya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi dan untuk 

memindahkan produk dari  suatu tingkat proses ketingkat proses lainnya. 

2.  Alasan organisasi, untuk memungkinkan satu unit/bagian membuat jadwal 

operasinya secara bebas, tidak tergantung dari yang lainnya. 



2.3. Persediaan Barang 

Achun (2008), menyatakan bahwa persediaan barang/produk dagangan 

adalah pos harta yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha yang biasa atau 

barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang-barang 

dagangan. Ada lima tipe dasar sediaan:  

1. Bahan baku,  

2. Barang setengah jadi,  

3. Barang jadi,  

4. Sediaan distribusi,  

5. Serta barang pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. 

Selain itu persediaan dalam penanganannya harus menyediakan metode-

metode yang tepat untuk penanganan dan untuk mencegah terjadinya kerusakan, 

penurunan kualitas, atau kondisi lain yang mungkin terjadi selama penanganan 

dan penyimpanan. Aktiva penanganan harus direncanakan dan dikendalikan 

secara baik. Untuk keperluan transportasi, penggunan alat-alat transportasi yang 

tepat akan sangat berpengaruh dalam penjagaan kualitas produk selama dalam 

perjalanan pendistribusian. 

Kegiatan penyimpanan perlu memperhatikan beberapa hal untuk menjaga 

kualitas barang (pengawasan kualitas), antara lain:  

• Harus menggunakan ruangan penyimpanan yang ditentukan. 

• Mempunyai sistem penyimpanan yang mampu menjamin keamanan dan 

menggunakan metode yang tepat untuk mengesahkan penerimaan produk 

dan pengiriman produk dari ruang peyimpanan. 

• Memelihara kondisi lingkungan yang sesuai untuk penyimpanan produk. 

• Memberi tanda label atau informasi lain yang tepat dan relevan terhadap 

produk yang disimpan. 

• Menilai kondisi produk dalam stok pada selang waktu yang tepat. 

Proses pemeliharaan produk harus ditetapkan dan digunakan secara 

efektif. Prosedur administrasi harus digunakan untuk menyatakan masa 

kadaluarsa, rotasi stok, pemisahan lot, informasi lain yang relevan dengan 

pengawetan dan pemeliharaan produk.  



Iryansyah (2009) menjelaskan dalam Proses  kegiatan penyerahan produk 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:  

1. Memberikan pencegahan terhadap penurunan kualitas produk 

setelah inspeksi akhir dan pengujian, selama pengiriman dan tahap-

tahap dari penyerahan. 

2.  Jika dispesifikasikan dalam kontrak, tanggung jawab menjadi 

faktor kritis yang kualitas produk diperluas sampai penyerahan 

produk di tempat pelanggan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  METODOLOGI 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan magang ini dilaksanakan di CV. IDC Provinsi Bengkulu. 

Berdasarkan hasil kesepakatan dengan pihak perusahaaan maka waktu 

pelaksanaan magang ini adalah selama 23 hari masa kerja terhitung tanggal  21 

Oktober  sampai dengan 4 November 2009. 

 

3.2 Metode Dan Pengumpulan Data Kegiatan Magang 

Metode utama yang digunakan dalam kegiatan magang adalah partisipasi 

langsung dalam aktivitas-aktivitas di kantor dan di gudang. Misalnya membantu 

kegiatan pengawasan kualitas gudang dalam hal pelaksanaan sistem atau tahap – 

tahap yang harus dilakukan dalam upaya menjaga kualitas produk agar tetap 

terjaga. 

Metode pendukung adalah sebagai berikut : 

1. Diskusi yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan manajer serta staf 

atau karyawan-karyawan yang ada di Kantor  

2. Studi pustaka yaitu mengumpulkan data dari buku-buku dan literatur 

lainnya yang berkaitan dengan kegiatan magang. 

3. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan pengamatan langsung ke 

lapangan. 

 

3.3 Metode Pelaksanaan Magang 

Metode pelaksanaan magang meliputi tiga cara yaitu : 

1. Peserta magang ikut langsung bekerja secara aktif membantu karyawan di 

kantor CV. IDC Bengkulu layaknya seorang karyawan. 

2. Metode Pengamatan dan Interview 

 Adalah kegiatan verbal dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai 

hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan magang tersebut. 

 

 



3. Studi Pustaka 

 Studi pustaka sumber yang dijadikan sebagai bahan acuan guna 

membandingkan data yang ada dengan teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya CV. Internal Distributor Channel (IDC) 

CV. IDC (Internal Distributor Channel) merupakan salah satu unit bisnis 

dari PT. DGW dalam mendistribusikan barang PT. DGW hingga mencapai pihak 

konsumen. Didirikan pertama kali Tahun 2005 di Solo, yang dilanjutkan dengan 

Banjarmasin dan Cirebon, dan terus berkembang dengan pembukaan terakhir di 

Bali Tahun 2009. Sampai saat ini telah memiliki 11 cabang dengan jumlah staff 

lebih dari 70 orang (Tjoa, 2009). CV. IDC (Internal Distributor Channel) cabang 

Bengkulu pertama kali dibuka saat perluasan pasar free market dilaksanakan 

yakni pada bulan Juli 2002. CV. IDC cabang Bengkulu pertama kali dikepalai 

oleh Bapak Sutarso. 

PT. Dharma Guna Wibawa (DGW) didirikan di Jakarta pada bulan 

November 2001, merupakan perusahaan joint venture dengan Hextar Chemicals 

Sdn, Bhd. Malaysia, yang telah berpengalaman dalam bidang agrochemical 

selama 25 tahun. PT DGW bergerak dalam bidang agrochemical pertanian 

khususnya pestisida dan pupuk, dengan aktivitas yang meliputi R & D, 

pendistribusian dan pelatihan terhadap costumer. Sampai saat ini untuk 

mendukung tersebarnya produk ke seluruh wilayah Indonesia, PT DGW telah 

memiliki lebih dari 200 tenaga lapangan berpengalaman dan penuh dengan 

dedikasi yang siap memberikan bimbingan kepada petani, serta didukung oleh 

distributor dan keberadaan kantor cabang di tiap propinsi Indonesia. 

 Produk-produk yang dipasarkan memiliki standar mutu internasional. 

Sebagian produk yang dipasarkan merupakan produk yang telah dieksport ke 

berbagai penjuru dunia, termasuk Asia Tenggara, Asia Barat, Timur Tengah, 

Amerika Latin, Australia, Pakistan dan Banglades. Standar mutu yang baik 

terbukti dengan diperolehnya Super Brand Malaysia 2005 dan berbagai akreditasi 

internasional seperti ISO 9001 dan ISO 9002. Hal ini merupakan jaminan 

konsistensi mutu pelayanan perusahaan terhadap konsumen sebagai pengguna 

produk. 



 Pusat penyaluran pendistribusian produk Hextar Chemicals Sdn, Bhd yang 

terbesar di Indonesia yaitu di PT Dharma Guna Wibawa (DGW), sehingga dikenal 

sebagai pestisida produk DGW bukan lagi Hextar Chemicals Sdn, Bhd hanya saja 

produk DGW merupakan produk keluaran dari Hextar Chemicals Sdn. Kemudian 

didistribusikan kepada distributor-distributor resminya yang berada ditiap propinsi 

di Indonesia. Distributor resmi adalah distributor yang telah ditunjuk oleh PT. 

Dharma Guna Wibawa pusat untuk menyalurkan pestisida produk DGW, 

berdasarkan SK Menperindag No 3 Bulan April  2004. 

PT. DGW bergerak dibidang perlindungan tanaman, dengan produk yang 

dihasilkan perusahaan agar dapat memuaskan pihak yang berkepentingan. Produk 

yang dihasilkan telah melalui proses dan pengembangan yang panjang 

menghasilkan produk seperti insektisida, fungisida, herbisida yang berkualitas dan 

kuantitasnya terjamin serta aman terhadap lingkungan. 

 PT DGW Indonesia berkantor pusat di Jakarta terletak di Jl. Batu Ceper 

No. 87A, sedangkan pusat penelitian di Malaysia.  PT DGW mempunyai  wilayah 

kerja yang luas dan salah satu anak cabangnya adalah CV. IDC (Internal 

Distributor Channel) hampir di seluruh Indonesia, melayani ratailer sampai petani. 

PT. DGW memiliki produk yang lengkap untuk perlindungan tanaman pangan, 

sayuran dan tanaman perkebunan. 

  

4.2 Falsafah Perusahaan 

• Visi Perusahaan 

Visi  PT DGW (IDC) adalah: PT DGW (IDC) akan penyediaan pangan 

yang lebih baik bagi dunia yang terus maju, melalui solusi terbaik masalah 

pertanaman, dan kami bangga memenuhi komitmen kami kepada pihak yang 

berkepentingan. Visi ini mengarahkan dan membantu kami untuk memfokuskan 

diri pada apa yang benar-benar penting dalam mencapai tujuan kami. Menjadi 

perusahaan global terkemuka sebagai sumber penyedia produk-produk dan solusi 

inovatif bagi petani, pangan dan rantai penyediaan pangan. 

 

 



 4.3 Prinsip Bisnis 

 Suatu perusahaan memiliki prinsip-prinsip bisnis untuk menjalankan 

bisnisnya. Berikut adalah prinsip-prinsip bisnis PT DGW (IDC) : 

a. Kami adalah perusahaan yang berpandangan maju dan yang membangun 

pasar. 

b. Kami memfokuskan diri dari pada pihak-pihak lain yang berkepentingan 

di luar perusahaan dan bekerja dalam bentuk kemitraan. 

c. Kami berkembang melalui pekerjaan yang menantang dan bermanfaat. 

d. Kami berusaha untuk mencapai kinerja luar biasa serta memenuhi 

komitmen kami. 

 

4.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Organisasi merupakan salah satu alat bagi perusahaan untuk 

merealisasikan tujuannnya. Organisasi perusahaan diperlukan sebagai kerangka 

agar masing-masing orang di dalamnya dapat mengetahui akan tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Organisasi dalam suatu perusahaan 

sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasional perusahaan, dengan 

demikian diperlukan pemberian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang 

tegas.  Jumlah Karyawan CV. IDC Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Karyawan CV. IDC 

No. Status Jumlah Pendidikan Nama 

1. Pimpinan CV. IDC 1 S1 Yohanes Pangestu, SP 

2. Kepala Gudang 1 S1 Setiyanto, S.kom 

3. Salesman 2 SMU 

S1 

Afriansyah,  

Ardian, SE 

4. Supir 2 SMA 

SMA 

Noviar 

Mardiyanto 

5 Karyawan administrasi 2 SMK 

SMK 

Siti Mulyasih 

Dewi Titisan K 

 



Pembagian kerja karyawan: 

1. Pimpinan CV. IDC 

Pimpinan IDC bertanggung jawab dalam semua kegiatan usaha perusahaan. 

Pimpinan IDC memiliki wewenang dalam menngambil keputusan yang 

menyangkut proses usaha. 

2. Kepala Gudang. 

Kepala gudang bertanggung jawab melengkapi tertib administrasi perusahaan 

seperti pencatatan jumlah stok dan pembelian serta  penjualan produk. 

3. Salesman 

Salesman bertanggung jawab pada proses pendistribusian dan pemasaran 

produk baik di dalam kota maupun di luar kota. Salesman juga bertanggung 

jawab memberikan nota penjualan dari produk yang terjual kepada bagian 

operasional dan administrasi. 

4. Karyawan operasional dan administrasi 

Karyawan operasional dan adminiatrasi bertugas dalam pengagendaan serta 

pembuatan laporan penjualan kepada pimpinan. 

5. Supir 

Supir bertanggung jawab pada proses pendistribusian produk, baik di dalam 

kota maupun luar kota. 

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka hubungan 

antara bagian-bagian organisasi yang didalamnya terdapat fungsi, wewenang dan 

peranan tertentu. Struktur organisasi perusahaan dapat menunjang keberhasilan 

tujuan perusahaan itu apabila berjalan dengan baik, sesuai dengan fungsi, 

wewenang dan peranannya.  

Struktur organisasi PT DGW (IDC) propinsi Bengkulu yang terlihat pada 

gambar di bawah ini merupakan struktur organisasi garis dan staf. Bentuk struktur 

organisasi dan staf, luas daerah kerjanya dan mempunyai bidang-bidang yang 

beranekaragam. Berikut adalah gambar struktur organisasi PT DGW (IDC) 

perwakilan Bengkulu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. IDC Perwakilan Bengkulu 

Sumber : Profil Perusahaan CV. Distributor Chanhnel (IDC)  Bengkulu 2009 

Dari susunan organisasi PT DGW (IDC) perwakilan Bengkulu dapat 

dilihat bahwa masing-masing posisi mempunyai tugas masing-masing. Adapun 

tugas-tugas tersebut adalah: 

1. Sales Executive 

Sales executive merupakan pimpinan dalam suatu perwakilan yang 

mempunyai wilayah kerja satu atau dua provinsi, dengan tugas: 

a. Merealisasikan target yang telah ditetapkan oleh PT DGW Indonesia 

b.Mengkoordinir dan mengontrol produk promotor 

c. Membuat market strategi untuk wilayah masing-masing 

d.Mengawasi aktivitas competitor (pesaing) 

e. Membantu produk promotor dalam membuat program kerja 

f. Mengecek dan mengontrol distribusi barang di distributor 

2. Product promotor 

Product promotor mempunyai wilayah kerja satu atau dua kabupaten dan 

bertanggung jawab kepada sales executive, dengan tugas: 

 

 

Sales executive 
Pimpinan 

(Yohanes Pangestu, SP) 

Product Promotor 
Sales  

� Afriansyah 
� Ardian, SE 

 

Product Promotor 
Administrasi Logistik 

Keuangan 
(Siti Mulyasih) 

Ka. Gudang 
(Setiyanto) 

Ass. Administrasi 
Dewi Titisan K 

Driver 
� Mardiyanto 
� Noviyar 



A. Administrasi 

a. Mencatat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan 

perusahaan 

b. Mendokumentasikan seluruh aktivitas perusahaan maupu 

pengembangan perusahaan 

B. Logistik 

a. Menciptakan dan meningkatkan permintaan konsumen akan 

pestisida di daerahnya 

b. Melaporkan setiap kegiatan dan rencana kegiatan secara periodik 

c. Melaksanakan kegiatan di lapangan berupa pertemuan dengan 

kelompok tani ataupun petani 

d. Mengumpulkan data-data di lapangan sesuai dengan kebutuhan 

e. Mengecek dan mengawasi barang di retailer atau toko pestisida 

C. Keuangan 

a. Menentukan atau mencatat pengeluaran 

b. Menentukan biaya operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Pengenalan Lingkup Kerja Perusahaan 

Pengenalan lingkup kerja perusahaan ini didahului dengan perkenalan 

dengan pimpinan perusahan dan karyawan-karyawan yang bekerja pada CV. IDC. 

Dimana CV. IDC dikepalai oleh seorang pimpinan yang bertangggung jawab 

penuh dalam manajemen pemasaran produk dari PT. DGW di Provinsi Bengkulu. 

Pimpinan perusahaan, dalam menajalankan kegiatan perusahaan dibantu oleh 7 

orang karyawan yang telah dibagi menurut tugas yang telah diberikan. Kegiatan 

dilanjutkan dengan pengenalan struktur organisasi perusahaan yang ada pada CV. 

IDC. 

Selanjutnya adalah pengenalan lingkungan kerja tempat magang, dimana 

peserta magang melihat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang ada di 

kantor maupun di gudang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pembelajaran 

tahap awal sebelum peserta magang nantinya akan membantu kegiatan-kegiatan 

yang ada di kantor maupun di gudang. Kegiatan pengenalan ini merupakan 

kegiatan yang bertujuan agar kegiatan magang yang dilakukan pada perusahaan 

yang bersangkutan dapat telaksaa dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. 

 

5.1.1 Kegiatan Pada Bidang Administrasi 

Bidang administrasi merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang 

tugas-tuganya berkaitan dengan surat-menyurat penting CV. IDC, adapun 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bidang ini yaitu: 

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar perusahaan. 

Pengagendaan surat dilakukan dengan cara pengarsipan surat-surat yang 

ada dalam CV. IDC, baik surat-surat yang masuk ke CV. IDC, misalnya 

surat dari retailer, distributor lain, dan surat-surat dari instansi-instansi lain 

maupun surat yang dikeluarkan CV. IDC untuk kepentingan tertentu. 

2. Pembuatan surat jalan yang diberikan kepada bagian pemasaran untuk 

melakukan pemasaran ke lokasi yang telah ditentukan. 



3. Menyimpan dan menyiapkan dokumen-dokumen penting CV. IDC. 

4. Mengirim data-data atau laporan-laporan penting ke PT. DGW. 

Kegiatan  pada bidang ini yang dilakukan oleh peserta magang adalah 

mengarsipkan surat masuk dan keluar produk perusahaan dari gudang, membantu 

proses pembuatan surat jalan dengan cara mencatat produk-produk yang telah 

dipesan sebelumnya oleh retailer ataupun konsumen, dan mencocokkan produk 

pada surat jalan dengan produk yang dikeluarkan saat proses bongkar muat 

digudang dan mencatat jumlah produk yang rusak. 

Kendala yang dialami oleh peserta magang dikegiatan ini adalah kesulitan 

dalam mengsinkronisasikan catatan yang dimiliki bagian gudang dengan bagian 

administrasi. Hal ini terjadi biasanya saat ada barang kanvasan yang kembali lagi 

ke gudang. Kegiatan ini memerlukan ketelitian dalam perhitungan jumlah produk 

yang dicatat. 

Hasil yang didapat dalam kegiatan ini peserta magang lebih memahami 

dalam suatu kegiatan usaha diperlukan tertib administrasi. Peserta juga dididik 

untuk dapat mengerjakan kegiatan administrasi dengan teliti. Ketelitian disini 

bertujuan agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada 

perusahaan. 

 

5.1.2 Kegiatan Pada Bidang Pergudangan 

Produk-produk PT. DGW disimpan dalam gudang yang berdekatan 

dengan kantor CV. IDC. Produk-produk ini dijaga dan atur sedemikian rupa agar 

ketika nantinya sampai di tangan retailer atau konsumen, produk tersebut dalam 

keadaan baik sehingga CV. IDC tidak perlu mengganti kerusakan produk yang 

dapat merugikan perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta magang 

pada bidang ini adalah: 

1. Mencatat produk-produk yang dipesan oleh retailer ataupun konsumen 

yang nantinya akan didistribusikan ke wilayah yang akan dituju. 

2. Membantu mengatur tata letak produk-produk yang ada di gudang agar 

tersusun dengan rapi dan terhindar dari kerusakan. 



3. Memeriksa produk-produk dalam gudang, sehingga nantinya produk-

produk yang akan didistribusikan dapat dipastikan dalam keadaan baik. 

4. Memisahkan produk-produk yang rusak dengan produk-produk dalam 

kondisi baik. Produk-produk yang rusak ini nantinya akan diganti dengan 

produk baru dari PT. DGW. 

5. Membantu bagian pergudangan memindahkan produk-produk yang akan 

di bawa ke wilayah yang telah ditentukan ke dalam mobil box. 

 Kegiatan pada bidang ini yang dilakukan oleh peserta magang adalah 

melakukan pengawasan kualitas pada produk-produk di gudang baik yang baru 

masuk, yang sudah ada, ataupun yang akan keluar dari gudang. Karena jaminan 

kualitas produk sangat diperhatikan dalam kegiatan perusahaan demi menjaga 

kepuasan dari para pembeli atau mitra usaha. 

 Kendala yang dihadapi peserta magang dalam kegiatan ini adalah alat-alat 

yang digunakan masih tradisional dan jumlahnya terbatas. Keadaan gudang yang 

merupakan ruko juga menghambat kegiatan pengawasan kualitas karena keadaan 

yang sempit, hal ini terjadi saat persediaan sedang banyak di gudang.   

 Hasil yang didapatkan peserta magang dari kegiatan ini adalah peserta 

magang harus dapat memamfaatkan keterbatasan alat tetapi tetap dapat menjaga 

mutu produk. Pengaturan barang di gudang juga sangat menjamin penjagaan 

kualitas dan kemudahan dalam proses pengangkutan barang keluar masuk gudang. 

 

5.1.3 Kegiatan Pada Bidang Persediaan 

Persedian produk diatur langsung oleh kepala gudang. Kepala gudang 

melakukan kegiatan pengecekan dan penghitungan produk yang ada di gudang. 

Sehingga jika diperlukan atau dibutuhkan, persediaan yang ada di gudang dapat 

ditambah hal ini disesuaikan dengan catatan stock yang dimiliki oleh kepala 

gudang.  

Kegiatan yang dilakukan peserta magang pada bidang persediaan adalah 

mencatat perhitungan dan pengecekan jumlah persediaan produk-produk yang 

tersisa di gudang serta melaporkannnya pada kepala gudang,. Hasil pencatatan 

dan perhitungan tersebut diberikan kepada bagian administrasi yang kemudian 



oleh bagian administrasi akan dibuat laporan yang akan diserahkan ke PT. DGW. 

Hal ini bertujuan agar PT. DGW dapat melihat langsung keadaan persediaan 

produknya disetiap cabangnya yang ada di provinsi-provinsi. 

Kendala yang dihadapi oleh peserta magang dalam kegiatan ini yakni 

sulitnya untuk menghitung jumlah produk yang kemasannya berbentuk kardus. 

Produk-produk ini disusun oleh kuli pengangkut yang disewa. Kesulitan dalam 

penghitungan produk disebabkan oleh susunan barang yang memakai pola yang 

sulit dimengerti oleh peserta magang. 

Hasil yang didapati dari kegiatan ini peserta magang dapat menghitung 

jumlah persediaan produk digudang. Peserta magang juga dapat mengetahui cara 

penyusuna produk ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan produk, dan 

menghindari resiko kerusakan produk.  

    

5.1.4 Kegiatan Pada Bidang Saluran Pemasaran  

Bidang Saluran pemasaran menyalurkan produk-produk ke distributor-

distributor resmi atau retailer-retiler yang telah ditunjuk oleh manajeman CV. IDC 

itu sendiri. Kegiatan-kegiatan pada bidang pemasaran adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan pengecekan dan penghitungan jumlah produk yang akan 

dibawa atau didistribusikan ke wilayah yang telah ditentukan.  

2. Memeriksa administrasi surat-surat yang akan dibawa pada saat 

pendistribusian, misalnya surat jalan dan daftar pesanan.  

3. Mendistribusikan produk-produk yang dibawa. 

4. Mencatat transaksi yang terjadi. 

Saluran pemasaran berhubungan dengan kegiatan pengawasan kualitas 

persediaan produk terutama pada saat pendistribusian. Penjagaan kualitas yang 

dilakukan dalam bidang pemasaran adalah dengan cara penyusunan barang 

didalam mobil box yang dilakukan dengan meletakkan barang yang memiliki 

berat yang besar pada bagian bawah dan barang yang kecil pada bagian atas. 

 Kegiatan yang dilakukan oleh peserta magang disini adalah ikut dalam 

kegiatan penangihan hutang pada retailer-retailer yang ada di Bengkulu. Kendala 

yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah peserta magang tidak kenal dengan 



retailer-retailer tersebut hal ini menyebabkan peserta magang hanya bisa diam dan 

sales yang melaksanakan penagihan utang ini. Hasil yang didapatkan dalam 

pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam kegiatan penagihan diperlukannya suatu 

teknik komunikasi yang baik, sehingga nota yang ditagih dapat dibayar retailer 

walaupun hanya setengahnya ataupun seperempatnya. 

 

5.2 Sistem Pengawasan kualitas Persediaan Produk Pestisida Pada CV. 

Internal Distributor Channel Provinsi Bengkulu 

CV. Intenal Distributor Channel adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang distribusi sarana pertanian yaitu penyaluran pestisida. Pendistribusian 

produk dilakukan tidak hanya di dalam kota Bengkulu saja melainkan sampai luar 

kota Bengkulu meliputi wilayah kabupaten Bengkulu Selatan, Kepahiang, Rejang 

Lebong, Bengkulu Utara, Mukomuko serta luar provinsi Bengkulu termasuk 

daerah provinsi Jambi dan Lubuk Linggau.  

Pendistribusian produk di luar provinsi Bengkulu, yaitu Lubuk Linggau 

dan Jambi (Retailer yang berada di wilayah provinsi Jambi yang berdekatan 

dengan perbatasan provinsi Bengkulu) dikarenakan wilayah yang dijangkau lebih 

dekat dengan cabang CV. IDC yang ada di provinsi Bengkulu dibandingkan 

dengan cabang CV. IDC yang ada di provinsi Sumatera Selatan dan provinsi 

Jambi.  

Di dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan ini menerapkan unsur-

unsur manajemen agar tujuan perusahaan tersebut bisa tercapai. Aktivitas di CV. 

IDC telah dibagi menurut tugas dan tanggung jawab karyawan masing-masing. 

CV. IDC yang keuntungan usahanya dari hasil pendistribusian produk yang laku 

dijual hingga ke retailer, selalu mengupayakan yang terbaik untuk konsumennya. 

  Sistem pengawasan kualitas persedian produk pestisida yang diterapkan 

pada CV. IDC Bengkulu tidak mengunakan sistem pengawasan kualitas yang 

modern tetapi dilakukan secara manual. Pelaksanaan pengawasan kualitas 

dilakukan oleh kepala gudang dan sekali-kali akan dicek oleh kepala CV. IDC 

Bengkulu. Di CV. IDC  ini produk diletakkan di gudang, Gudang yang ada di 



perusahaan ini memanfaatkan ruangan di sebelah bangunan lokasi kantor CV. 

IDC. 

  Produk-produk yang ada digudang merupakan tanggung jawab kepala 

gudang dan dicatat oleh bagian gudang dengan catatan tersendiri. Catatan itu 

meliputi jumlah produk pesanan yang masuk dan jumlah stock yang tersedia, serta 

jumlah produk yang rusak, semuanya akan dicocokkan dengan catatan jumlah 

produk yang ada di daftar baik yang diterima dari pesanan dan yang dikeluarkan 

untuk di distrbusikan 

  Pelaksanaan pengawasan kualitas pada produk-produk persediaan 

pestisida pada CV. IDC dilakukan pada : 

1) Saat produk-produk pestisida yang dipesan oleh CV. IDC tiba di 

gudang 

 Pengecekkan mutu produk dilakukan pada saat produk diterima di 

gudang Setiap produk yang masuk gudang merupakan tanggung jawab 

kepala  gudang. Setiap produk pesanan tiba di bagian gudang, bagian 

gudang menerima dengan menanda tangani tanda terima yang di berikan 

oleh perusahaan tempat memesan produk yang diberikan oleh pihak 

ekspedisi dan nanti dilanjutkan dengan mengembalikan arsip asli tanda 

terima penerimaan produk ke perusahaan tempat memesan produk.  

 Produk yang telah sampai diterima bersih oleh bagian gudang 

dimasukkan dan disimpan ke gudang, pada saat produk pesanan sampai di 

perusahaan kerja bagian gudang hanya menunjukkan kemana akan 

diletakkan sejumlah produk tersebut, pengangkutan produk dari truk 

ekspedisi biasa dilakukan oleh kuli baik dari perusahaan ekspedisi 

tersebut ataupun yang dibayar oleh CV. IDC untuk membantu proses 

pemindahan barang kedalam gudang.  

 Bagian gudang mengecek jumlah pesanan produk, serta mengecek 

mutu produk yang diterima dari pesanan, jika didapati kerusakan pada 

produk maka akan dilakukan perbaikan jika masih dapat diperbaiki, jika 

tidak produk ini akan dipisahkan dan dijadikan satu dengan produk-

produk lainnya yang mengalami kerusakan. 



2) Pengecekan produk setiap hari bersamaan dengan pencatatan stock 

di gudang. 

 Pengecekan setiap hari dilaksanakan oleh bagian gudang setiap 

selesai mengangkat produk yang akan dibawa ke wilayah yang telah 

ditentukan ke dalam mobil box. Pengecekan ini dilakukan berbarengan 

dengan pencatatan stock yang ada digudang, pengecekan dilakukan 

dengan tujuan untuk melihat apakah ada barang yang rusak akibat proses 

pemuatan produk yang akan didistribusikan serta penyusunan kembali 

susunan produk yang ada di gudang. 

3) Pengecekan produk yang keluar dari gudang untuk didistribusikan 

kepada para pedagang retailer dan produk-produk yang akan 

dikanvaskan. 

 Sistem keluar masuknya produk dilakukan dengan sistem FIFO 

"first in first out" produk yang terlebih dahulu masuk ke gudang 

merupakan produk yang terlebih dahulu untuk dikeluarkan atau 

dipasarkan.Produk-produk yang akan didistribusikan akan dicek satu-

persatu keadaannya sebelum dimuat kedalam mobil yang akan mengakut 

produk-produk ini, pengecekan dilakukan oleh kepala gudang bersamaan 

dengan pencatatan stock keluar. 

 Pendistribusian produk-produk pestisida ini memerlukan waktu 

yang panjang dilihat dari jarak tempuh lokasi pendistribusian, Jadwal 

rutin di perusahaan ini untuk kegiatan distribusi adalah hari Senin untuk 

daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa untuk daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara dan Muko-Muko, Kamis untuk wilayah Kepahyang, 

Curup dan Lubuk Linggau. Untuk wilayah yang dijangkau pada hari 

Selasa dan kamis diperlukan waktu yang cukup pajang, mengingat jarak 

yang ditempuh cukup jauh. 

 Untuk menjaga kondisi produk agar tetap prima sampai ketangan 

para retailer maka dilakukan penyusunan produk  yang diangkut, dimana 

produk-produk yang memiliki ukuran yang besar serta berat akan 

dimasukan terlebih dahulu, selanjutnya baru produk-produk dengan 



ukuran kecil dimasukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan 

produk selama proses pendistribusian.   

4) Pengecekan produk-produk sisa dari kegiatan pendistribusian 

 Setiap selesainya proses pendistribusian produk ke daerah tujuan 

distribusi, terdapat beberapa produk yang dikanvaskan tersisa, hal ini 

terjadi karena stock di retailer masih ada. Produk-produk ini diturunkan 

dari mobil box dan diletakkan kembali ke gudang, pada saat penurunan 

ini produk-produk ini dicatat dan dicek keadaannya, apakah masih baik 

atau terjadi kerusakan yang diakibatkan proses pengangkutan dan jarak 

distribusi yang baru. Kerusakan yang terjadi biasanya terjadi pada 

kemasan produk, perbaikan dilakukan dengan memperbaiki kemasan 

dengan plasiban. 

Bagian gudang juga melakukan control terhadap kelengkapan barang, 

seperti saat pemesanan produk pestisida Supremix 240/120 SL, produk yang 

dikirimkan dari PT. DGW tanpa metil metsulfuron 20% (Trendy 20 WP) padahal 

jenis produk ini khusus untuk bagian pemasaran Sumatera dan Kalimantan 

memakai Trendy 20 WP, oleh karena itu bagian gudang melakukan pemasangan 

Trendy 20 WP pada produk ini. Hal ini dilakukan demi menjaga kepuasan 

konsumen dan brand image produk yang sudah tercipta di pasar, serta tingkat 

kebutuhan dan penjualan yang sedang tinggi akan Supremix 240/120 SL yang 

sedang tinggi. 

Produk pestisida yang rusak di gudang CV. IDC diletakkan terpisah dari 

produk-produk yang lainnya. Produk-produk ini nantinya akan dikirim kembali 

kepada PT. DGW di Jakarta yang nantinya akan digantikan dengan produk yang 

tidak rusak. Pengembalian dilakukan saat jumlahnya dianggap sudah banyak, hal 

ini dilakukan karena untuk meminimalisir pengeluaran atau biaya yang 

dikeluarkan untuk pengirimiman ke PT. DGW. 

Kerusakan yang umumnya terjadi pada produk-produk pestisida yang ada 

di CV. IDC yaitu: 

• Kerusakan kemasan kardus pestisida,  

• Kebocoran kemasan pestisida. 



• Tidak adanya segel pada kemasan pestisida. 

• Kurang lengkapnya metil metsulfuron 20% (Trendy 20 WP) pada 

produk-produk yang menambahkan Trendy 20 WP sebagai bonus. 

• Kebekuan cairan pestisida. 

• Kepadatan pada pestisida yang berbentuk tepung (Cozeb 80 WP). 

Perlakuan pengawasan kualitas yang dilakukan oleh CV. IDC pada barang 

persediaan yang ada digudang antara lain adalah : 

• Produk-produk pestisida di gudang CV. IDC ditempatkan 

berdasarkan jenis yaitu untuk gudang samping kiri dan kanan 

dengan kondisi permanen sebagai tempat pestisida dengan 

kemasan box/kardus sedangkan gudang tengah dengan kondisi 

permanen juga diletakkan pestisida dengan kemasan 

dirigen/gallon.  

• Produk dengan kemasan box/kardus yang ada di gudang disusun 

dengan cara susun silang untuk produk berukuran kecil sebagai 

pengunci supaya tumpukkan produk tidak mudah roboh, dan 

disusun dengan tumpukkan biasa untuk produk yang relatif besar. 

• Produk yang ada di gudang  dihindarkan dari kotoran-kotoran 

supaya mutu produk terjaga dan tahan lama. Biasanya yang 

dilakukan dalam menjaga mutu adalah menjaga kemasan produk 

agar tetap tertutup dengan cara apabila ada kardus yang sudah 

rusak maka kardus tersebut diganti, dan apabila ada produk yang 

benar telah rusak produk tersebut disingkirkan untuk menghindari 

dari kontaminasi karena zat yang terkandung pada produk tertentu. 

Penataan produk ini tidak hanya dilakukan supaya produk yang ada di 

gudang tertata rapi, namun juga untuk mempermudah proses keluar masuknya 

barang, mempermudah mengecek ketersediaan, dan meminimalisir kerusakan 

produk akibat penyimpanan. Hal ini juga dilakukan untuk mengontrol, mengawasi 

produk yang ketersedian produk, kondisi produk dan penjaminan mutu produk di 

gudang. 



Produk-produk yang ada CV. IDC disimpan di gudang dengan tujuan agar 

produk tersebut terhindar dari kotoran untuk menjaga kualitasnya serta untuk 

menghindari dari pencurian. Kunci gudang dipegang oleh bagian gudang sehingga 

proses keluar masuknya produk adalah tanggung jawab bagian gudang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapat dalam kegiatan magang pada CV. Internal 

Distributor Channel meliputi : 

1. CV. IDC sangat memperhatikan kualitas produk-produk pestisida yang 

akan didistribusikan demi menjaga kepuasan konsumen dan menjaga nama 

baik CV. IDC dan brand image produk mereka di pasar. Pelaksanaan 

pengawasan kualitas pada produk-produk persediaan pestisida pada CV. 

IDC dilakukan pada : Saat produk-produk pestisida yang dipesan oleh CV. 

IDC tiba di gudang, Pengecekan produk setiap hari bersamaan dengan 

pencatatan stock di gudang, Pengecekan produk yang keluar dari gudang 

untuk didistribusikan kepada para pedagang retailer dan Pengecekan 

produk-produk sisa dari kegiatan pendistribusian. 

2. Kepala gudang bertanggung jawab dalam pengontrolan kualitas barang, 

dan sesekali akan dicek oleh kepala CV. IDC Bengkulu. Selain itu kepala 

gudang juga bertugas dalam pencatatan persediaan barang di gudang. 

 

6.2. Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya penambahan karyawan dibagian pergudangan untuk membantu 

kepala gudang dalam kegiatan pengawasan kualitas produk-produk 

pestisida yang ada di dalam gudang, demi menjaga mutu produk yang 

dimiliki CV. IDC. Hal ini untuk mengurangi beban kerja terhadap kepala 

gudang yang berlebihan, dan mencapai efisiensi kerja. 

2. CV. IDC sebaiknya memiliki gudang sendiri dan struktur bangunan 

gudang dibangun sesuai dengan standar gudang untuk produk-produk 

pestisida yang dimiliki sehingga resiko kerusakan produk pada saat 

penyimpanan digudang dapat diminimalisir. 
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