
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi persaingan pada saat ini telah membawa perubahan pada 

semua aspek dalam berusaha. Demikian juga dalam bisnis produk 

konsumsi (consumer good), kondisi persaingan telah menyebabkan 

perusahaan lebih serius dalam melihat peluang agar tetap dapat bertahan 

baik dalam menghadapi persaingan maupun dalam menghadapi perubahan 

dalam bisnis itu sendiri. 

PT.Frisian Flag sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bisnis produk konsumsi (consumer good), menyadari akan ha1 ini. Tingkat 

persaingan yang tinggi serta perubahan akan perilaku konsumen dimasa 

krisis akan membawa pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan. 

Untuk itu Susu Bendera menyadari bahwa jika tidak melakukan sesuatu 

yang berarti maka perusahaan akan mengalami ha1 buruk, yaitu kalah dari 

persaingan dan tidak tertutup kemungkinan perusahaan akan bangkrut 

karena ditinggalkan oleh konsumennya. 

Dalam aspek pemasaran, ada banyak ha1 yang perlu ditingkatkan 

untuk mencapai hasil yang baik dan dapat memenangkan persaingan. 

Produk yang baik, harga yang sesuai dengan nilai produk serta harapan 

konsumen, promosi yang tepat, serta penempatan produk di outlet dan siap 

di beli oleh konsumen akhir merupakan beberapa ha1 yang patut dipikirkan 

serta ditindak lanjuti untuk dikembangkan. Susu Bendera menyadari ha1 

tersebut dan salah satu kunci dari memenangkan persaingan adalah 



dengan meningkatkan distribusi produk melalui tingkat ketersediaan produk 

(availability product) di outlet. 

Bila dibandingkan dengan pesaing terutama pada kelompok produk 

(category product) susu bubuk, maka Susu Bendera sangat tertinggal 

dibanding dengan pesaing utama. Untuk itu perusahaan mencoba 

mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan ketersediaan produk 

(availability product) di outlet sehingga dapat lebih baik dari pesaing 

Nestle sebagai salah satu kompetitor dari Susu Bendera memiliki 

produk dengan merek Dancow, sementara lndomilk dan Susu Bendera 

memiliki produk dengan merek yang sama, dapat digambarkan kualitas 

distribusi produk tersebut melalui survei AC Nielsen yang dilakukan pada 

bulan Janueri-Februari 2003 (JF-03), Mei-Juni 2002 (MJ-02) dan Mei-Juni 

2001 (MJ-01). Survei tersebut dilakukan dengan cakupan wilayah Bogor, 

Tangerang, dan Bekasi (Botabek), dan dapat dilihat seperti pada Tabel 1 

Tabel 1. Numeric Distribution Powder-Botabek 

Di outlet itu sendiri, faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

ketersediaan produk (availability product) yaitu, produktivitas wiraniaga, 

tingkat keuntungan yang diperoleh oleh outlet (retailei) yang tercarmin dari 

besamya penjualan yang diperoleh, dan promosi dagang (sales promotion). 

Merek 

Dancow 
lndomilk 

Susu Bendera 

Jan-Peb'03 

Sumber: AC Nielsen dan Susu Bendera (2003) 

52.0 
1 .O 
18.0 

Mei Jun'O2 

I 

Mei Jun'Ol 

50.0 
1 .O 

18. 0 

40.0 
3.0 
19.0 



Tenaga penjual yang melayani daerah atau wilayah tertentu, 

produktivitasnya biasanya akan diukur dari banyaknya kunjungan yang 

dilakukan, jumlah outlet yang membeli serta besarnya volume penjualan 

yang dicapai. Perkembangan dari organisasi dan manajemen penjualan saat 

ini adalah penekanan pada produktivitas tenaga penjual dengan melakukan 

kunjungan yang teratur, bagaimana membina hubungan yang baik dengan 

pengecer, dan bukan hanya pada pencapaian volume penjualan yang 

tinggi. Untuk itu, jumlah tenaga penjual yang ditetapkan untuk suatu wilayah 

atau daerah cakupan tertentu akan mempengaruhi kualitas liputan tenaga 

penjual, dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan kunjungan yang 

baik, serta dapat rnelayani outlet dengan baik. Sila dibandingkan dengan 

kompetiitor utama yaitu Nestle, maka jumlah tenaga penjual yang dirniiiki 

adalah tidak memiliki perbedaan yang mencolok seperti terlihat pada Tabel 

Tabel 2. Jumlah Tenaga Penjual dan Jumlah Outlet Liputan 
. .. 

Merek Jumlah I Jumlah Outlet I Jumlah Tenana I 

Namun sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa faktor lainnya 

yang mempengaruhi pengecer dalam melakukan pembelian adalah volume 

penjualan dari produk itu sendiri (Sales turnover). Semakin tinggi volume 

penjualan dan sebuah produk akan semakin memberikan keuntungan yang 

Dancow 
Indomilk 

Susu Bendera 

Distributor 
2 
1 
1 

- 3000 
2500 
3300 

- 
Penjual 

12 
10 
17 



berarti bagi pengecer. Tingginya volume penjualan produk susu bubuk 

Dancow di tingkat pengecer menjadi salah satu ha1 penting yang cukup 

berpengaruh, ha1 ini sernakin diperjelas rnelalui obsewasi Majalah Swa 

rnengenai kepuasan konsurnen tahun 2002 yang ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel.3 Kepuasan Konsurnen 2002 Kategori Susu Bubuk 

Merek 

VSS = valuesatisfaction Score 
PBS = Perceipt Best Score 
TSS =Total Satisfaction Score 

Dancow 
lndomilk 

Susu Bendera 

Produk Nestle dalarn ha1 ini adalah susu bubuk Dancow mernberikan 

kepuasan total yang paling tinggi, ha1 ini rnernberikan indikasi bahwa rnerek 

Dancow lebih disukai konsurnen daripada rnernpergunakan produk susu 

bubuk Bendera, dan kondisi ini yang rnenyebabkan tingkat perrnintaan 

konsumen tinggi di outlet pengecer sehingga rnenyebabkan volume 

penjualan di outlet rnenjadi tinggi. 

Penguasaan pasar susu bubuk juga rnenjadi salah satu ukuran untuk 

melihat kinerja dari susu bubuk Bendera. Dengan rnengetahui posisi 

masing-masing produk dalarn penguasaan pasar, rnaka dapat diketahui 

posisi pesaing, dalarn ha1 ini adalah susu bubuk Dancow berada. Dari hasil 

obsewasi AC Nielsen, diketahui bahwa baik penguasaan pasar secara nilai 

rupiah rnaupun penguasaan pasar dilihat dari volume penjualan, susu bubuk 

QSS 

Sumber : MajalahSwasembada No.18/XV11115-18 SEPTEMBER 2002 
QSS =Quality Satisfaction Score 

4.03 
3.90 
3\97 

VSS 

3.62 
3.70 
3.69 

PBS TSS 
(Yo) 
76.1 
49.5 
66.3 

0.75 
0.15 
0.53 



Bendera masih tertinggal jauh dari produk susu bubuk Dancow. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini. 

Tabel 4. Pangsa Pasar Susu Bubuk 

PangsaPasar 

Jika dilihat dari penguasaan pasar dari volume penjualan maka dari 

tahun 2002 ke iahun 2003 susu bubuk Bendera mengalami peningkatan, 

sementara produk susu bubuk Dancow mengalami penurunan. Seterusnya 

jika dilihat dari penguasaan pasar dari nilai rupiah, maka baik susu bubuk 

Bendera maupun susu bubuk Dancow masing-masing mengalami 

penurunan. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa susu bubuk 

Bendera dalam ha1 penguasaan pasar sangat tertinggal jauh kinerjanya 

apabila dibandingkan dengan kompetitomya, yaitu susu bubuk Dancow. 

Jan-Peb 2002 1 Jan-Peb 2003 
Susu I Dancow 1 Susu / Dancow 

Volume Share 
Value Share 

Rumusan Masalah , 

Bila dilihat dari kondisi tersebut maka identifikasi masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Perilaku pengecer sangat mempengaruhi ketersediaan produk susu 

bubuk Bendera di outlet. Perilaku tersebut diduga dipengaruhi oleh 

pertimbangan akan volume penjualan produk, kunjungan tenaga 

penjualan, serta prornosi dagang yang akan dilakukan. 

Sumber: AC Nielsen dan Susu Bendera (2003) 

Bendera 
21.5 
17.8 

45.7 
38.8 

Bendera 
21.6 
16.6 

42.6 
35.4 



2. Masing-masing variabel tersebut diduga rnerniliki tingkat kepentingan 

yang berbeda dalarn rnernpengaruhi perilaku pengecer dalarn 

rneyediakan produk susu bubuk Bendera di outlet, serta kornbinasi dari 

variabel tersebut rnemiliki pengaruh yang berbeda dalarn menentukan 

keputusan pengecer dalarn rneyediakan produk susu bubuk Bendera. 

Dengan dernikian rnaka perurnusan rnasalah adalah dalarn upaya 

rneningkatkan penjualan susu bubuk Bendera melalui peningkatan 

keberadaan produk susu bubuk di outlet sangat dipengaruhi oleh perilaku 

pengecer. Untuk itu perlu diketahui perilaku pengecer yang sangat dominan 

dalam menentukan pernbelian susu bubuk Bendera. 

Dari perurnusan rnasalah tersebut rnaka tirnbul pertanyaan 

rnanajemen antara lain, bagairnana rneningkatkan keberadaan produk susu 

bubuk Bendera di outlet pengecer, dan seterusnya dikernbangkan pada 

pertanyaan riset investigasi yaitu, faktor-faktor apa saja yang rnernpengaruhi 

perilaku pengecer dalarn rnenentukan pernbelian susu bubuk Bendera dan 

pertanyaan pengukuran antara lain, seberapa besar faktor-faktor tersebut 

rnernpengaruhi pernbelian dan kornbinasi apa yang terbaik dalam 

rnenentukan keputusan pernbelian rnereka. 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini dirnaksudkan untuk rnengetahui faktor-faktor yang 

rnernpengaruhi outlet dalarn rnenentukan pernbelian susu bubuk Bendera, 

serta seberapa besar per~garuh faktor-faktor tersebut rnemberi pengaruh 

dan kombinasi yang paling tepat dari faktor-faktor tersebut yang paling baik 



dilakukan oleh susu bubuk Bendera. Secara sederhana tujuan dari 

penelitian ini dimaksudkan untuk dapat rnenjelaskan perihal sebagai berikut: 

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh volume penjualan produk susu 

bubuk Bendera di outlet, dapat rnernpengaruhi pengecer dalarn 

rnengarnbil keputusan untuk rnenyediakan produk tersebut di rak-rak 

tokanya. Selanjutnya adalah rnenganalisis seberapa besar pengaruh 

kunjungan tenaga penjualan dapat mernpengaruhi pengecer rnelalui 

frekuensi kunjungan rnereka untuk rnenyediakan pruduk susu bubuk 

Bendera. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisis 

seberapa besar pengaruh prornosi dagang rnelalui pernotongan harga, 

pernberian hadiah kepada outlet, dapat rnempengaruhi keputusan 

rnereka dalarn rnernbeli produk susu bubuk Bendera. 

2. Menganalisis kornbinasi yang terbaik dari potongan harga, kualitas 

kunjungan dari tenaga penjual, serta bentuk promosi dagang yang akan 

dilakukan dalarn mempengaruhi keputusan pengecer dalarn upaya 

rnenyediakan produk susu bubuk Bendera di outlet rnereka. 

3. Merurnuskan strategi dalarn rnelakukan penetrasi susu bubuk Bendera 

dalarn upaya rneningkatkan ketersediaan kelornpok produk bubuk Susu 

Bendera di outlet. 



1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik kepada 

penulis maupun kepada perusahaan. Adapun manfaat yang diharapkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat sebagai rnasukan yang 

dapat dipertirnbangkan untuk perbaikan kinerja dalam menghadapi 

persaingan dan perubahan bisnis. 

2. Bagi penulis, merupakan peluang dan sarana dalam menerapkan teori 

dan pengembangan wawasan khususnya pada bidang manajemen 

pernasaran yang diperoleh selama perkuliahan di MMA IPB. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian akan dilakukan dengan obyek outlet pengecer di wilayah 

Bogor dan Depok. Batasan tersebut dimaksudkan agar dalarn pengarnbilan 

sarnpel dapat lebih terarah serta disesuaikan dengan wilayah liputan dari 

Susu Bendera di wilayah tersebut. 

Outlet pengecer yang akan dijadikan sarnpel adalah outlet pengecer 

tradisional, yaitu outlet yang ada di pasar-pasar tradisional dan perumahan, 

dalarn ha1 ini tidak termasuk outlet pengecer modem seperti pasar swalayan 

(departement store) dan perkulakan (hypermarket) seperti Makro, 

Carrefour, Goro atau Alfa. Pengambilan sarnpel tersebut dibatasi oleh 

karena Susu Bendera melakukan sistern distnbusi serta promosi dagang 

pada tipe pengecer tersebut adalah berbeda dengan outlet di pasar 



tradisional, selain dari pada itu penjualan Susu Bendera di outlet tradisional 

lebih tinggi dari outlet pengecer modern seperti tampak pada Tabel 5. 

Tabel 5. Penjualan Susu Bendera Wilayah Bogor dan Depok 

Jenis Outlet 2002 1 Kontribusi 1 

Pengecer Traditional 
Pengecer modern 

Total 
Sumber: Susu Bendera 

(Rp.000.000) 
38.042 
18.735 
56.777 

67 
33 
100 




