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Tingginya kompetisi yang terjadi pada dunia usaha dewasa ini 
rnenvebabkan setiap perusahaan berupaya untuk rneningkatkan . . 
kek;atannya dalam rnemenangkan pasar. PT. Frisian Flag sebagai salah 
satu oerusahaan vana mem~roduksi susu dennan merek Susu Bendera, 
sangat rnenyadar;hafiersebut, dan salah satu kunci untuk rnemenangkan 
persaingan adalah dengan rnemiliki jaringan distribusi yang kuat. 

Dari penelitian yang dilakuka oleh AC Nielsen, di sebutka bahwa 
kualitas distribusi dari susu bubuk Bendera (numeric distribution), masih 
sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas distribusi dari susu 
bubuk Dancow, sebagai kornpetitor utarna. Hal ini merupakan suatu 
tantangan sekaligus peluang untuk dapat rneningkatkan kualitas distribusi 
sekaligus meningkatkan penguasaan pangsa pasar susu bubuk di 
Indonesia. 

Distribusi sebuah produk tidak lepas dari peranan pengecer, 
sebagai salah satu anggota saluran dalam proses pendistribusian produk 
sarnpai ke tangan konsurnen. Dernikian juga dengan susu bubuk 
Bendera, peranan pengecer sagat penting dalarn penggadaan produk di 
outlet, rnulai dari keputusan untuk membeli, sarnpai kepada layana 
tarnbahan yang diberikan oleh pengecer kepada para pembeli atau 
konsumen. 

Menyadari pentingnya peranan pengecer dalam saluran distribusi 
maka ~ e r l u  diketahui alasan utarna rnereka dalam rnenentukan ~ernbelian 
susu bubuk Bendera, serta seberapa jauh pengaruh variabel tersebut . . 

mernpengaruhi total pembelian mereka terhadap susu bubuk Bendera. 
Dengan mengetahui variabel dominan tersebut, penelitian diteruskan 
terhadap beberapa pilihan yang ditawarkan kepada para pengecer, 
sehingga pada akhirnya di ketahui kornbinasi yang optimal dari berbagai - -  . . . .  

pilihan yang akan diberikan kepada pengecer. 
- 

Metoda penelitian adalah dengan metoda survei dengan 
menyebarkan kuesioner kepada para pengecer di wilayah Bogor dan 
Depok. Data tersebut kemudian diolah dengan analisis regresi berganda 
untuk rnenaetahui persarnaan rearesi terhadap total oernbelian susu 
bubuk  ende era. ~nalisis lainnya adalah analisis konjoin intuk rnengetahui 
pilihan yang optimum dari bebempa kornbinasi pilihan yang ditawarkan 
kepada pengecer. 
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Dari hasil penelitian diketahui bahwa persarnaan regresi yang 
dihasilkan rnenyebutkan bahwa volume penjualan, prornosi penjualan dan 
kunjungan tenaga penjual, setidaknya sebesar 17,8% rnernpengaruhi 
total pembelian susu bubuk Bendera oleh pengecer. Variabel yang sangat 
dominan adalah tenaga penjual, kernudian prornosi penjualan dan yang 
terakhiradalah volume penjualan, variabel-variabel inilah secara berturut- 
turut yang mernpengaruhi jurnlah pernbelian pengecer terhadap susu 
bubuk Bendera. Sebaliknya dari preferensi pengecer diketahui bahwa 
volume penjualan berada pada prioritas utarna dalarn rnenentukan 
pembelian terhadap susu bubuk Bendera, kernudian disusul oleh 
preferensi terhadap kunjungan tenaga penjual, dan yang terakhir adalah 
pilihan terhadap prornosi penjualan. Kornbinasi yang paling diinginkan 
dari berbagai kornbinasi yang tersedia yaitu, selisih harga jual dan beli 
atau tingginya perputaran pejualan (cepat laku) dari variabel volume 
penjualan, serta pernberian diskon atau pernberian hadiah dari variabel 
promosi penjualan dan yang terakhir antara kunjungan 2 kali dalam 
sebulan atau 4 kali dalarn sebulan dari variabel kunjungan tenaga peniual . - 
adalah harapan produk tersebut cepat laku atau laris, pernberikn.diskon 
dan kunjungan dari tenaga penjual4 kali dalarn sebulan. 

Oleh karena itu, rnernberi keyakinan kepada outlet bahwa produk 
susu bubuk Bendera adalah produk yang rnemiliki perputaran penjualan 
yang tinggi perlu diperhatikan dengan hati-hati. Keyakinan tersebut perlu 
ditanamkan kepada outlet pengecer karena jika tidak maka kernungkinan 
untuk tidak melakukan pernbelian adalah sangat tinaai. Oleh karenanva. 
salah satu tindakan ya.ng perlu dilakukan adalah dengan rnenawarkan 
produk tidak rnelarn~aui kernam~uan dari outlet untuk di iual. selebihnva 
adalah rnenernpatkan produk pads ternpat yang rnudah dilihat seia 
dikontrol oleh pernilik outlet. 

Hal penting lainnya adalah keputusan dalarn rnenentukan prornosi 
penjualan yang akan dilakukan. Selarna ini yang rnenjadi pertirnbangan 
utarna dalam penentuan bentuk dan jenis prornosi yang akan dilakukan 
adalah aktifitas kornpetitor dan besarnya budget yang tersedia. Oleh 
karena itu, pengetahuan akan keinginan pengecer yang lebih rnernilih 
diskon bila dibandingkan dengan pernberian hadiah iuga turut 
dipertirnbangkan. ~ i h a r a ~ k a n  dengan mengetahui kernauan pengecer 
dan rnenyesuaikan program prornosi dengan keinginan tersebut vaitu 
pernberian diskon, .rnaka sasaran prorn&i yang diharapkan dapat 
tercapai dengan rnaksirnal. 

Selain itu, kunjungan tenaga penjual selarna ini diarahkan pada 
jumlah kunjungan dengan jurnlah outlet yang ditentukan. Dengan 
kebijakan tersebut maka jurnlah kunjungan yang dilakukan per-outlet 
relatif lebih rendah dari yang diharapkan pengecer. Kebijakan tersebut 
perlu dipertirnbangkan dengan penekanan pada kualitas kunjungan 
dengan jumlah yang rnernadai, yaitu 4 kali dalarn sebulan. Salah satu 



usaha yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah kunjungan dari 2 
kali dalam sebulan menjadi 4 kali terhadap outlet pengecer. 

Dari kombinasi ketiga atribut tersebut diharapkan penetrasi susu 
bubuk Bendera di outlet pengecer rneningkat dan memberikan kontribusi 
pada peningkatan pangsa pasar susu bubuk secara keseluruhan. 
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