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Pada saat ini pertempuran yang sangat sengit terjadi di pasar minuman 

ringan  kemasan botol adalah antara minuman berkarbonasi (Coca-Cola, Fanta, 
Sprite) dengan Sosro (teh) yang merupakan produksi lokal yang mempunyai 
image sangat kuat, dan melalui iklan-iklan yang kreatif menjadi cukup mengakar 
di masyarakat. Disamping itu persaingan tersebut juga dibarengi oleh strategi 
pemasaran yang kuat terutama pada segi saluran distribusi (delivery channel) dan 
distribusi fisik (physical distribution). Untuk itu diperlukan suatu strategi 
pendistribusian produk minuman ini agar lebih mudah dijangkau oleh seluruh 
lapisan masyarakat tersebut 

Saluran distribusi telah memasuki babak baru dalam arena persaingan 
bisnis. Saluran bukan hanya digunakan untuk menjamin ketersediaan produk, tapi 
juga untuk kepentingan lain, sebagai media membangun merk. Semakin 
strategisnya peran saluran membuat banyak perusahaan kini serius menangani 
saluran distribusinya. Perusahaan–perusahaan bahkan berusaha agar saluran 
distribusi miliknya bisa berkembang menjadi keunggulan bersaing menghadapi 
para pesaing. 

Seiring dengan kemajuan Teknologi Sistem Informasi Geografis atau 
disingkat SIG berbasis teknologi digital, banyak hal bisa dikembangkan lebih baik 
dari sebelumnya. Berkaitan dengan SIG yang didukung oleh kemajuan di dalam 
sistem pemetaan yang dulunya kita kenal berupa peta kertas atau peta gambar 
hasil proses scaning (raster map) berkembang menjadi peta digital (digital map) 
yang di dalamnya bisa ditambahkan informasi lain yang terkait dengan geografi 
seperti informasi demografi, pendapatan perkapita, jaringan infra struktur jalan 
sebagai akses distribusi, dan lain-lain. Informasi – informasi ini disimpan 
terintegrasi dengan peta digital untuk bahan simulasi/manipulasi dalam 
perancangan operasi distribusi, dan dapat ditampilkan setiap saat sesuai keinginan. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) menganalisis simulasi model Roadshow 
pembuatan saluran distribusi dengan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) 
yang telah diimplementasikan oleh PT. Coca Cola Distribusi Indonesia Wilayah 
Jakarta Pusat, (2) menganalisis tahapan pembuatan rute saluran distribusi yang 
dilaksanakan oleh PT. Coca Cola Indonesia Wilayah Jakarta Pusat dalam rangka 
penerapan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG), (3) menganalisis kinerja 
saluran distribusi PT. Coca Cola Distribusi Indonesia Wilayah Jakarta Pusat 
setelah dioperasikannya Sistem  Informasi Geografis (SIG) dalam pembuatan rute 
saluran distribusi produk softdrink Coca Cola di wilayah Jakarta Pusat, (4) 
menganalisis kualitas komponen THIO dari PT. Coca Cola Distribusi Indonesia 
Wilayah Jakarta Pusat dan pengaruhnya terhadap penerapan Teknologi Sistem 
Informasi Geografis (SIG) dalam pembuatan rute saluran distribusi produk 
softdrink Coca Cola di wilayah Jakarta Pusat, dan (5) memberikan rekomendasi 



 

kepada manajemen PT. Coca Cola Distribusi Indonesia Wilayah Jakarta Pusat 
untuk meningkatkan kinerja rute saluran distribusi berdasarkan hasil analisis 
penelitian ini. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Coca Cola Indonesia Distribusi Jakarta 
wilayah pemasaran Jakarta Pusat, dimulai pada akhir bulan Juni 2004 sampai 
akhir bulan Juli 2004. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus di PT. 
Coca Cola Indonesia Distribusi Jakarta Wilayah Pemasaran Jakarta khususnya 
wilayah pemasaran Jakarta Pusat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis kinerja 
Rute Saluran distribusi produk softdrink merk Coca Cola Di PT. Coca Cola 
Indonesia Distribusi Jakarta dengan penerapan Teknologi Sistem Informasi 
geografis (SIG) dan komponen pendukungnya THIO (Technoware, Humanware, 
Infoware, Orgaware).  Data dalam penelitian ini terbagi atas : (1) Data primer ; 
yaitu data yang diperoleh dari internal perusahaan dan fakta-fakta di lapangan,  (2) 
Data sekunder; adalah data yang diperoleh dari laporan perusahaan dan berbagai 
sumber pustaka yang menunjang penelitian ini, dan (3) Data penunjang; adalah  
data yang diperoleh dari sumber pustaka lainnya untuk mempertajam hasil analisis 
dalam penelitian yakni dari majalah, jurnal ilmiah, website mengenai teknologi, 
dan buku teks (text book). Responden yang dipilih adalah pihak manajemen PT. 
Coca Cola Distribusi Indonesia Jakarta Wilayah Pemasaran Jakarta. Responden 
terpilih adalah sebanyak 36 orang, yang terdiri dari: 1 orang Area Sales Manager, 
1 orang Warehouse Manager, 4 orang Supervisor, 4 orang Dispatcher,  dan 26 
orang Preseller. 

Sistem Informasi Geografis yang digunakan oleh manajemen PT. Coca 
Cola Distribusi Indonesia diberi nama Roadshow System  yang hak patennya 
berasal dari manajemen The Coca Cola  Company  di Atlanta, Amerika Serikat. 
Dalam penelitian ini pihak manajemen Coca Cola tidak dapat memberikan 
simulasi model sistem yang dimiliki (karena alasan hak paten), namun dalam 
simulasi model Sistem Informasi Geografis dapat digunakan program lain yang 
dapat menjelaskan pembuatan saluran distribusi secara digital.  Simulasi dapat 
digunakan Software X Map Objects by ESRI  menampilkan model Sistem 
Informasi Geografis  untuk pembuatan rute saluran distribusi. Terdapat lima 
langkah dalam pembuatan rute saluran distribusi : (1) Download outlet database 
yang sudah di clean up ke Peta Roadshow Wilayah Distribusi, (2) Plotting outlet 
pada Peta wilayah Distribusi, (3) Membuat jaringan rute saluran distribusi pada 
peta kertas, (4) melakukan zonasi (locating) pada Peta Roadshow,   (5) Membuat 
jaringan rute saluran distribusi pada Peta Roadshow. 

Teknologi Sistem Informasi Geografis yang diaplikasikan dalam 
pembuatan rute saluran distribusi di PT. Coca Cola mampu mensimulasikan 
kondisi yang sebenarnya dilapangan dengan baik, selain itu juga mampu 
menghasilkan beragam skenario (what if scenarios). Oleh karena itu maka 
beberapa keuntungan yang bisa didapat dengan mengiplementasikan Teknologi 
SIG dalam strategi pembuatan saluran distribusi dapat disebutkan : (1) Mampu 
memodelkan skenario distribusi alternatif dengan cepat dan akurat, (2) Mampu 
mengidentifikasikan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk distribusi 
produk, (3) Mampu merencanakan dan menyeimbangkan hari dan beban kerja 
dengan efektif, dan  (5) Menghasilkan tampilan peta digital berwarna secara grafis 
termasuk data posisi/ koordinat seluruh outlet Coca Cola di wilayah pemasaran 



 

Jakarta pusat yang akurat, yang sangat berguna sebagai input di dalam aplikasi 
program rerouting.   

Analisis kinerja saluran distribusi yang telah ditunjang oleh penerapan 
teknologi SIG dapat ditinjau dari beberapa variabel biaya saluran distribusi, laba 
penjualan, dan rute saluran distribusi. Analisis kinerja saluran distribusi dalam 
penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan memberikan pembahasan dari 
beberapa lampiran dari hasil pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan hasil 
analisis terlihat bahwa ada kecenderungan (trend) biaya rute saluran distribusi 
yang menurun sebesar 3,58% selama satu semester penerapan teknologi SIG 
(bulan Pebruari – Juni 2004). Sedangkan kecenderungan penjualan mengalami 
peningkatan sebesar 13,08% selama satu semester terakhir.  

Berdasarkan analisis THIO diperoleh gambaran bahwa komponen THIO 
masih cukup rendah kualitasnya dalam mendukung penerapan Teknologi SIG. Hal 
ini diindikasikan oleh kontribusi komponen THIO terhadap daya dukung 
Teknologi SIG yakni R-square sebesar 30,08 %, artinya ada faktor-faktor lainnya 
yang mungkin memberikan kontribusi terhadap daya dukung Teknologi SIG 
(69,92 %) antara lain : komponen hardware, software, dan ilmu serta ketrampilan 
dalam pengoperasian teknologi SIG  bagi karyawan terkait. 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah: Pertama, 
Kualitas komponen THIO masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung 
beroperasinya teknologi SIG secara optimal antara lain dapat melalui:                       
(1) meningkatkan   keahlian SDM (humanware) dalam membaca peta (map 
reading) bagi surveyor, dan penguasaan teknologi SIG bagi Unit pengelola SIG . 
Untuk itu perlu dilaksanakan pelatihan yang terencana dengan baik di PT. Coca 
Cola Distribusi Indonesia untuk bebagai level dari tingkat operator, teknisi, 
programer dan manajer bekerjasama dengan bebagai pihak yang memiliki 
kompetensi di bidang teknologi SIG; (2) penggantian peralatan komputer 
(hardware) versi terbaru Pentium 4 , serta didukung oleh software penunjang 
lainnya seperti Window XP 2000 dan penyempurnaan sistem jaringan (netware) 
yang terhubung antara kantor pusat dengan kantor Area Sales Manager di seluruh 
wilayah operasinya. Kedua Armada distribusi perlu dilengkapi dengan sistem 
pelacak berupa Global Positioning System (GPS) sebagai alat navigasi bagi 
pengemudi armada distribusi  dan alat kontrol (monitoring) bagi manajemen 
terhadap  disiplin trayek rute yang telah ditetapkan untuk armada distribusi. 
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