
I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa terbesar ketiga di 

dunia setelah Filipina dan India. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada 

tahun 1996 produksi kelapa dari perkebunan besar Indonesia saja, yang telah 

dibuat kopra (ekivalen) mencapai 52.800 ton, belum termasuk dari 

perkebunan rakyat yang pada tahun yang sama produksi kelapanya 

2.651.200 ton yang sebagian dikonsumsi sebagai kebutuhan rumah tangga 

sehari-hari. Dengan konversi 1 (satu) kg kopra sama dengan 5 (lima) buah 

kelapa dan l(satu) buah kelapa sama dengan 200 ml air kelapa, maka jumlah 

air kelapa yang dihasilkan dari perkebunan besar saja mencapai 52,8 juta 

liter. Apalagi jika ditambah hasil dari perkebunan rakyat maka jumlah air 

kelapa yang dihasilkan sangat berlimpah. Dari jumlah sebesar itu sebagian 

besar air kelapa terbuang percuma sebagai limbah dan bahkan mencemari 

tanah pertanian karena sifatnya asam. 

Salah satu pemanfaatan limbah air kelapa yang dapat dilakukan 

adalah mengolahnya menjadi produk nntn de coco yang berfungsi sebagai 

minuman ringan yang mempunyai nilai tambah tinggi. Menurut Lapuz e t  

al. (1967) Mashudi (1993), pemanfaatan air kelapa menjadi produk 

nata de coco akan menghasilkan 0,3 kg nnta de coco mentah untuk setiap liter 

air kelapa yang dihasillcan. 

Dengan memperhatikan potensi tanaman kelapa yang ada di 

Indonesia, seperti halnya Filipina yang telah menjadikan produk nntn de coco 

sebagai produk ekspor, maka industri nntn de coco di Indonesia merupakan 

potensi bisnis yang perlu dikembangkan. Hal ini juga mengingat sampai 
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saat ini produk nata de coco belum banyak diusahakan oleh perusahaan 

dengan skala usaha yang besar. 

Sejalan dengan makin dikenalnya produk nafa de coco di tengah 

masyarakat, industri nata de coco juga terus berkembang dari waktu ke waktu 

dan mulai diminati oleh para pengusaha mulai dari skala usaha industri 

rumah tangga sampai skala industri besar. Kondisi ini pada gilirannya 

menyebabkan persaingan bisnis industri nata de coco terus meningkat dan 

semakin ketat. 

Selain harus menghadapi persaingan bisnis yang terus meningkat, 

industri nata de coco juga sangat dipengaruhi faktor lingkungan intern dan 

ekstern yang cenderung berubah dengan cepat Menghadapi hal ini, industri 

nata de coco harus dapat mernilih d m  menetapkan strategi perusahaan yang 

tepat. Salah satu strategi perusahaan yang sangat penting adalah strategi 

pemasaran yang efisien dan efektif. Strategi pemasaran yang tepat akhirnya 

dapat meningkatkan penjualan dan profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan CV. Citra Pangan Mandiri merupakan salah satu 

perusahaan yang terlibat dalam industri nata de coco. Perusahaan ini 

memproduksi nafa de coco dalam kemasan dengan merek "Tacoco" dan 

'Wicoco". Sebagai perusahaan yang baru tumbuh dan berkembang, CV. 

Citra Pangan Mandiri tentunya juga menghadapi berbagai macam 

pennasalahan, mulai dari bahan baku, produksi dan pemasaran. 

Dengan berbekal pengalaman selama ini pennasalahan bahan baku 

dan produksi relatif dapat diatasi oleh CV. Citra Pangan Mandiri. 

Sedangkan yang masih menjadi kendala utama yang dihadapi perusahaan 

adalah masalah pemasaran. Kondisi ini terlihat dari seringnya terjadi 

penumpukan persediaan barang jadi produk nata de coco dalam kemasan 

sebagai akibat kemampuan bauran pemasaran produk yang masih terbatas. 
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Tabel 1 berikut memperlihatkan besarnya jurnlah produk yang tidak terjual 

dan menumpuk di gudang. 

Tabel 1. Jumlah produksi, penjualan dan sisa produk natn de coco CV. Citra 
Pangan Mandiri 

Bulan- 
Tahun 

Agt 97 

Sevt 97 

Nov 97 1 2.820 1 2.313 

I I , I I 
Sumber : Laporan Bulanan CV. Citra Pangan Mandiri Bogor 

Jan 98 1 2.691 1 3.315 

Di antara bauran pemasaran (produk, promosi, distribusi dan harga) 

yang dimiliki CV. Citra Pangan Mandiri, permasalahan yang paling 

menonjol adalah masih lemahnya kemampuan distribusi (saluran distribusi 

dan distribusi fisik) yang dimiliki perusahaan yang terlihat dari banyaknya 

permintaan produk nnta de coco yang tidak dapat dilayani walaupun produk 

tersedia di perusahaan. 

Prodnksi 

P u s )  

1.600 

2.063 

Des 97 1 2.400 1 2.128 272 1 11.3 1 1.087 I 507 1 18,O 

B. Penunusan Masalah 

815 

Rata-rata 1 2.385 1 2.308 181 1 7.38 I 0 I 0,o 

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan 

pennasalahan yang dihadapi CV. Citra Pangan Mandiri adalah : 

1. Penerapan strategi pemasaran yang dijalankan perusahaan selama ini 

yang belurn optimal. 

Penjualan 

(Dus) 

1.550 

1.850 

463 

Produk Sisa (Dus) 
Bulanan 

50 

21 3 

% Terhadap 
Produksi 

3,1 
10.3 

Akumulasi 

50 

263 
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2. Tidak diperhatikannya faktor-faktor penting yang mempenga~hi 

efektifitas distribusi produk nata de coco. 

3. Belum diterapkannya strategi distribusi perusahaan yang dapat 

meningkatkan penjualan produk nafa de coco. 

C. Tujuan Geladikarya 

Berdasarkan penunusan masalah yang dikemukakan di atas maka 

penelitian ini bertujuan : 

1. Mengkaji strategi pemasaran produk nata de coco yang dijalankan 

perusahaan selama ini. 

2. Mengkaji faktor-faktor penting yang mempengaruhi efektifitas strategi 

distribusi produk nata de coco. 

3. Memforrnulasikan strategi dan langkah alternatif program distribusi 

yang dapat dijalankan perusahaan sehingga dapat menunjang 

peningkatan pendapatan perusahaan. 

D. Ruang Lingkup 

Agar pembahasan permasalahan yang ada dapat lebih terfokus, maka 

ruang lingkup penelitian mencakup : 

1. Permasalahan pemasaran terutama masalah distribusi produk nata de 

coco di CV. Citra Pangan Mandiri. 

2. Pengkajian dilakukan hanya terbatas pada tahap pemberian alternatif 

pemecahan masalah, sedangkan aplikasinya diserahkan kepada pihak 

manajemen perusahaan. 
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E. Manfaat Geladikarya 

Dengan dilaksanakan geladikarya ini diharapkan akan memberikan 

manfaat, yakni : 

1. Bagi penulis penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan 

teori-teori yang didapatkan selama ini dalam perkuliahan untuk 

memecahkan permasalahan manajemen yang dihadapi. 

2. Bagi perusahaan penelitian ini akan memberikan masukan dalam 

menentukan strategi pemasaran secara umum dan strategi distribusi 

secara khusus. 
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