
I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Susu merupakan salah satu komoditi dengan kandungan gizi yang tinggi yang 

diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan kesehatan 

tubuh. Susu dikonsumsi oleh masyarakat selain dalam bentuk susu murni, juga dalam 

bentuk susu olahan, seperti susu bubuk, susu kental manis, susu formula dan susu cair 

yang telah diolah. 

Peluang perkembangan industri pengolahan susu masih terbuka luas untuk 

tumbuh dan berkembang sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk, 

peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan kesadaran gizi masyarakat, dan 

sebagainya. Pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan jumlah konsumsi susu di 

Indonesia, sedangkan peningkatan kesadaran gizi masyarakat dan pendapatan per 

kapita akan meningkatkan konsumsi susu oleh masyarakat. 

Perkembangan produksi susu di Indonesia terus meningkat, tetapi 

perkembangan produksi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi susu 

nasional. Pada tahun 1995 produksi susu nasional sebesar 468,13 juta liter dengan 

kenaikan rata-rata produksi sebesar 6,31%. Sedangkan konsumsi nasional mencapai 

1.122,77 juta liter, sehingga Indonesia harus mengimpor susu sebesar 654,64 juta 

liter. Perkembangan produksi dan konsumsi susu tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Peningkatan kesadaran kesehatan dan gizi masyarakat tersebut merupakan 

peluang bagi industri pengolahan susu untuk memproduksi susu dalam bentuk susu 

olahan. Dengan semakin berkembangnya produsen pengolahan susu, maka 

masyarakat akan semakin banyak pilihan dalam mengkonsumsi susu, tidak hanya 

dalam bentuk susu n~urni, tetapi dalam bentuk susu olahan lainnya, seperti susu kental 

manis, susu bubuk dan jenis lainnya. 
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Tabel 1. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Susu di Indonesia 
1991-1995 

(dalam Juta Liter) 

Pada tahun 1991, pertumbuhan konsumsi susu kental manis sebesar 24,68%.' 

Pada tahun 1992, pertumbuhannya sebesar 14,42%. Sedangkan pada tahun 1993. 

pertumbuhan konsumsi susu kental manis mengalami penurunan sebesar 6,81%. Pada 

tahun 1994, pertumbuhan konsumsi susu bubuk menurun sebesar 17,76%. 

Sedangakan, pertumbuhan konsumsi susu bubuk pada tahun 1991 sebesar 127,87%. 

Pada tahun 1992, pertumbuhannya meningkat sebesar 38,65%. Tahun 1993, 

pertumbuhan konsumsi susu bubuk mengalami penurunan sebesar 10,4%. Pada tahun 

1994, pertumbuhan konsumsi susu bubuk meningkat kembali sebesar 12,35%. 

Perkembangan konsumsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Susu Olahan Menurut Jenisnya 

1990-1 994 

Sumber: Departemen Pertanian, 1995 dalam Choliq, 1996 
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Berdasarkan penelitian lapangan yang dilaltukan oleh PT. Corinthian 

Infopharma Corpora (CIC) pada tahun 1994, beberapa produsen yang memprodultsi 

susu bubuk antara lain PT. Friesche Vlag Indonesia dengan merek Bendera, PT. 
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Husada dengan merek Milco dan Mirota SKM dengan merek Mirota. Pada tahun 

1994, tiga produsen utama yang memproduksi susu bubuk terbesar di Indonesia yaitu 

PT. Friesche Vlag Indonesia sebesar 48,8%, PT. Nestle Indonesia berada diurutan ke 

dua sebesar 37,75%, sedangkan PT. Indomilk berada pada urutan ketiga sebesar 

11,7%. Produksi susu olahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

Sumber : CIC. 1995 

Perubahan lingkungan akan senantiasa mempengaruhi perkembangan industri 

di berbagai bidang bisnis, khususnya industri pengolahan susu. Lingkungan tersebut 

meliputi lingkungan ekstemal dan intemal. Lingkungan ekstemal berhubungan 

dengan tantangan dan peluang yang harus dihadapi perusahaan yang terdapat di luar 

perusahaan sehingga lingkungan ekstemal ini tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. 

Lingkungan intemal berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan yang dapat 

dikontrol oleh perusahaan karena perusahaan dapat mengetahui berbagai kekuatan 

dan kelemahan yang ada dalarn perusahaan. 

Terjadinya krisis yang melanda Indonesia saat ini berpengaruh terhadap 

kelangsungan bisnis industri pengolahan susu karena dengan menurunnya nilai tukar 

Rupiah terhadap Dollar US mengakibatkan melonjaknya harga bahan baku susu yang 

diimpor dari luar negeri. sehingga harga susu olahan yang diproduksi mengalami 

kenaikan harga hingga mencapai 100% dari harga sebelum krisis. Kenaikan harga 

susu tersebut selain diakibatkan oleh penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

US, juga disebabkan oleh produksi susu segar (Fresh Milk) nasional belum dapat 

memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dan sebagian komponen susu bubuk n~asih 
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impor. Dengan situasi krisis seperti ini produsen susu olahan harus merumuskan suatu 

strategi yang tepat untuk mengatasi situasi krisis tersebut. 

PT. Indomilk merupakan perintis dalam industri pengolahan susu di 

Indonesia. Pabrik PT. Indomilk didirikan pada tahun 1967 dan mulai berproduksi 

komersial pada tahun 1968. Dalam menjalanltan bisnisnya, PT. Indomilk telah 

mengalami perkembangan dengan melakukan berbagai perubahan strategi bisnisnya 

untuk menghadapi berbagai tantangan sehingga dapat meningkatkan keunggulan 

bersaing dalam industri pengolahan susu. Perubahan strategi ini dilakukan melalui 

perbaikan dalam lingkungan organisasi peru~d'man dan pengembangan produk yang 

dihasilkannya. Perubahan strategi tersebut merupakan tanggapan dan antisipasi 

terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi di lingkungan industri pengolahan susu. 

PT. Indomilk dikenal sebagai produsen susu bermutu intemasional dan pelopor 

susu kental manis di Indonesia dengan ragam produknya saat ini mencakup produk- 

produk yang dipasarkan di dalam negeri dan di luar negeri. Produk-produk yang 

dikernbangkan oleh PT. Indomilk ialah susu kental manis, susu pasteurisasi, susu cair, 

susu steril, susu bubuk, dan mentega. Produk susu Indomilk tersebut terdiri dari dari 

Merek Indomilk, Enak, dan Indo Sehat dengan menggunakan kemasan kaleng, botol 

plastik, dan kotak dalam beberapa ukuran. 

Pada tahun 1997, perturnbuhan penjulan produk-produk Indomilk menunjukkan 

bahwa pertumbuhan susu bubuk mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar 

22,33%, susu kental manis pertumbuhannya menurun sebesar 2,56%, sedangkan susu 

cair olahan mengalami peningkatan yang sangat tajarn sebesar 59,03%, susu 

pasterisasi meningkat sebesar 17,8 1% dan mentega meningkat sebesar 9,9 1 %. Data 

penjualan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Total Penjualan Produk-produk PT. Indomilk 

Periode 1992-1 997 

Sumber : PT. Indomilk, 1998 

Berdasarkan data penjulan produk-produk PT. Indomilk tersebut, tampak bahwa 

penjualan susu bubuk mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan dengan 

produk lainnya. Penurunan penjualan susu bubuk tersebut memerlukan suatu analisis 

terhadap strategi pemasaran susu bubuk yang selama ini diterapkan oleh perusahaan. 

Analisis terhadap strategi pemasaran susu bubuk bertujuan untuk mendapatkan 

altematif pengembangan strategi pemasaran susu bubuk dalam meningkatkan kembali 

penjualannya. 

Pada awal peluncuramya tahun 1991, penjualan Susu Bubuk Instant (SBI) 

meningkat tajam dari total penjualan sebesar 260 ton menjadi 660 ton pada tahun 

1992 atau mengalami peningkatan 153,85. Namun peningkatan ini tidak bertahan 

lama karena pada tahun berikutnya penjualan susu bubuk terus mengalami penurunan. 

Setiap kategori mengalami penurunan, kecuali kategori Susu Bubuk Cokelat (SBC) 

yang mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 1997 mengalami penurunan dari 

1.295 ton menjadi 1.087 ton. Pada tahun 1997 total penjualan susu bubuk Indomilk 

mengalami penurunan untuk setiap kategorinya. Penjualan kategori produk susu 

bubuk Indomilk dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Data Total Penjualan Kategori Susu Bubuk Indomilk 
1993-1997 

Pangsa pasar susu bubuk saat ini masih dikuasai oleh susu bubuk Dancow yang 

diproduksi oleh PT Nestle Indonesia dengan pangsa pasar pada tahun 1995 sebesar 

58,0%, tahun 1996 sebesar 57,6%, dan tahun 1997 sebesar 60,6%. Pangsa pasar 

kedua dikuasai oleh susu bubuk Bendera yang diproduksi oleh PT Friesche Vlag 

dengan pangsa pasar pada tahun 1995 sebesar 28,0%, tahun 1996 sebesar 29,8%, d m  

tahun 1997 sebesar 31,6%, sedangkan Susu Bubuk Indomilk menduduki urutan ketiga 

dengan pangsa pasar pada tahun 1995 sebesar 3,8%, tahun 1996 sebesar 4,6% d m  

pada tahun 1997 sebesar 3,4%. Pangsa pasar tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. 

Unit dalam ton 

Tabel 6. Pangsa Pasar Susu Bubuk Indomilk 
1993-1997 

Unit dalam ton 

Sumber: Data PT. Indomilk, 1998 
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Susu Bubuk Instant 
Susu Bubuk Biasa 
Susu Bubuk Cokelat 

Total 

Berdasarkau data hasil penjualan dan pangsa pasar susu bubuk Indomilk 

tersebut tampak bahwa produk susu bubuk Indomilk mengalami penurunan dala~u 

penjualannya dan pangsa pasarnya. Pangsa pasar susu bubuk masih dikuasai ole11 

pesaing seperti Bendera dan Dancow. Dalam geladikarya ini penulis mencoba 

Sumber: Data Indomilk, 1998 
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menganalisa strategi pemasaran susu bubuk yang diterapkan perusahaan untuk 

kemudian dicari pengembangan alternatif strategi pemasaran produk susu bubuk 

Indomilk sehingga dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasamya. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah dalam geladikarya ini dijabarkan berdasarkan pertanyaan, 

sebagai beriltut : 

1. Bagaimana strategi pemasaran susu bubuk yang diterapkan perusahaan saat ini 

dalarn meningkatkan penjualan dan pangsa pasarnya ? 

2. Bagaimana rumusan strategi pemasaran yang seharusnya diterapkan perusahaan 

untuk meningkatkan keunggulan bersaing susu bubuk ? 

3. Bagaimana menentukan pilihan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan 

dan pangsa pasarnya ? 

C. TUJUAN GELADIKARYA 

1. Melakukan analisis terhadap strategi pemasaran dan SWOT, struktur industri, 

pesaing, dan analisis konsumen dalam menyusun strategi pemasaran yang dapat 

diterapkan perusahaan. 

2. Menmuskan strategi pemasaran produk susu bubuk yang dapat diterapkan di 

perusahaan dalam meningkatkan keunggulan bersaing. 

3. Menentukan pilihan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pangsa 

pasar susu bubuk. 
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D. MANFAAT GELADIKARYA 

1. Sebagai sarana dalani pengembangan wawasan bisnis bagi penulis. khususnya 

dalam bidang kajian manajemen pemasaran. 

2. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan PT. lndomilk dalam 

penerapan slralegi pemasaran. 

E. RUANG LINGKUP GELADIKARYA 

1 .  Geladikarya ini difokusltan pada strategi pemasaran produk susu bubuk lndomilk 

yang diproduksi oleh PT. Indomilk. 

2. Kajian dalam geladikarya ini hanya sampai pada tahap memberikan rekomendasi, 

sedangkan implementasinya diserahkan kepada manajemen PT. Indomilk 
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