
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ukuran keberhasilan suatu 

perseroan dalam mengembangkan usahanya dapat dilihat dari kemampuan 

memasarkan hasil produksinya. 

Dalam persaingan usaha disektor industri TPT (Tekstil dan Produk 

Tekstil) Indonesia yang semakin ketat baik di dalam negeri maupun cli luar 

negeri, maka seorang manager pemasaran dituntut untuk dapat melakukan 

strategi pemasaran yang paling tepat (efiektif dan efisien) baik untuk 

pemasaran di dalam negeri maupun ekspor. Salah satu dari strategi 

pemasaran yang erat kaitan dengan masalah di atas adalah penggunaan 

saluran distribusi (Clmnel distribution ). 

Penggunaan saluran distribusi yang tepat dalam arti efektif dan 

efisien, baik secara kuantitas, yaitu peningkatan jumlah saluran distribusi 

memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan penjualan perseroan, 

maupun secara kualitas yaitu kemampuan yang baik setiap saluran 

distribusi dalam ha1 menjual dan memasarkan, kelancaran pembayaran, 
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tinggi rendahnya jumlah klaim dan tinggi rendahnya frekwensi pesanan/ 

pembelian. 

PT. Texmaco Jaya adalah salah satu perseroan yang tergabung dalam 

Texmaco Group yang bergerak disektor industri Tekstil dan Produk Tekstil 

0 khususnya jenis kain (weaving, dyeing, printing dun finishing) dengan 

jenis produk utama antara lain MimfilamentHi filament fabrics, Cationic 

dyeable polyester (CDP) Suiting dan Dope dyed suitings. 

Realisasi penjualan selama ini lebih didominasi oleh penjualan di 

dalam negeri, dan khusus untuk penjualan tahun 1996 porsi penjualan dalam 

negeri mencapai Rp. 370.229 juta atau 76,8% dari total penjualan (termasuk 

ekspor) sebesar Rp. 482.185 juta, sehingga ha1 ini mempakan salah satu 

pertimbangan penulis memilih analisis saluran distribusi di dalam negeri. 

Perkembangan penjualan untuk pasar dalam negeri dari tahun ke 

tahun cenderung menunjukkan peningkatan, berdasarkan laporan keuangan 

selama periode tahun 1990 sampai dengan 1996 pertumbuhan penjualan dalarn 

negeri mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu rata-rata sebesar 

45,44% per tahun. 

Dari perkembangan penjualan, biaya distribusi dan perputaran 

piutang dagang IT. Texmaco Jaya dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan 

penjualannya befluktuasi dan cenderung menurun sedangkan di sisi lain 
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biaya distribusi cenderung menunjukkan peningkatan disertai perputaran 

piutang dagang yang cenderung melambat (Tabel 1). 

Sedangkan dibandingkan perusahaan sejenis yang telah go public, 

posisi PT. Texmaco Jaya dalam penjualan menempati posisi keempat, 

sedangkan dalam biaya operasi dan perputaran piutang dagang menempati 

urutan ketiga dan ketujuh. Khusus dilihat dari sudut perputaran piutang 

dagangnya menunjukkan bahwa kinerja distributor PT. Texmaco Jaya 

cenderung masih belum optimal, sehingga hal ini menuntut perseroan untuk 

memperbaiki kinerjanya (Tabel 2). 

Hal ini memberikan indikasi adanya kekurangefektifan dan kurang 

efisiensinya biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran barangnya, salah satu 

penyebabnya adalah penggunaan saluran distribusi yang kurang optimal. 

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penjualan, Margin distribution, 
Perputaran Piutang Dagang PT. Texmaco Jaya Periode tahun 
1990 Sampai Dengan 1996. 

Sumber : Laporan Keuangan Perseroan. 
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Khusus kinerja perseroan tahun 1995 bila dibandingkan dengan 

perseroan pesaing sejenis yang telah sama-sama go public,, posisi PT. 

Texmaco Jayaadalah : 

Tabel 2 Perkembangan Penjualan, Biaya Operasi dan Perputaran Piutang 
Dagang Beberapa Perseroan Industri TPT Tahun 1995. 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory, 1996 

Sehubungan dengan itu analisis yang lebih mendalam sangat penting 

dilakukan mengingat prospek industri tekstil di pasar dalam negeri 

cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dan kenaikan laju pertumbuhan penduduk. 

1.2 Perumusan Masalah 

Kine rja penjualan PT. Texmaco Jaya dari tahun ke tahun menunjukkan 

perkembangan yang cukup baik, yaitu untuk pasar dalam negeri selama 
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tahun 1990 sampai dengan 1996 tingkat pertumbuhannya rata-rata sebesar 

45,4% per tahun sedangkan untuk ekspor sebesar 11,3% per tahun. 

Namun sebenarnya ada kecenderungan penggunaan saluran 

distribusi yang kurang efektif dan efisien, nampak dari tingkat pertumbuhan 

penjualannya cenderung menurun, sementara biaya distribusi meningkat 

disertai perputaran piutang dagang yang cenderung melemah (Tabel 1). 

Berdasarkan kondisi perseroan tersebut maka permasalahan yang ada 

adalah sampai sejauh mana efektifitas dan efisiensi saluran distribusi yang 

dipergunakan perseroan selama ini, apakah cukup efektif bagi peningkatan 

volume penjualan dan bagaimana efisiensi pendistribusian produknya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Mengkaji penggunaan saluran distribusi untuk pasar dalam negeri 

yang telah berjalan di perseroan selama 7 tahun terkhir (1990 sampai 

dengan 1996), dengan melihat efektifitas dan efisiensi masing-masing 

saluran distribusi baik secara kuaIitas maupun kuantitas terhadap 

volume penjualan dan biaya distribusi. 

1.3.2. Memberikan informasi mengenai alternatif penggunaan saluran 

distribusi yang tepat (efektif dan efisien) kepada PT. Texmaco Jaya, 

untuk pengembangan dimasa akan datang. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil Geladikarya ini diharapkan dapat dimanfaatkan perseroan untuk 

menetapkan/pengembangan saluran distribusi di masa datang 

sehingga kinerja perseroan baik terhadap perkembangan sales maupun 

efisiensi biaya distribusi akan lebih baik lagi. 

1.5. Batasan Dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1. Pengkajian dibatasi pada pengggunaan saluran distribusi IT. Texmaco 

Jaya dan hubungannya terhadap volume penjualan dan biaya distri- 

busi. Analisis terhadap saluran ini hanya dilihat dari ski perseroan 

sebagai penjual dan tidak terhadap kondisi dari distributor itu sendiri. 

1.5.2. Kajian dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap memberikan 

alternatif/informasi mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan 

saluran distribusi, sedang implementasinya diserahkan kepada IT. 

Texmaco Jaya. 

1.5.3. Pencatatan data-data yang diperlukan diambil dari data sekunder 

berupa neraca perseroan dan laporan keuangan lain PT. Texmaco Jaya 

serta dibatasi untuk periode tahun 1990 sampai dengan 1996. Faktor- 

faktor lain yang mempengaruhi tingkat volume penjualan selain 

saluran distribusi diabaikan (ceteris paribus). 
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