
 

I. PENDAHULUAN                     
 
 

1.1 . Latar Belakang 

       Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia memiliki penduduk yang terpadat di 

Indonesia, yaitu sekitar 9.373.900 orang penduduk (BPS,2000). Dengan jumlah 

penduduk yang cukup besar tersebut ditambah dengan jumlah penduduk di luar   

penduduk tetap yang berada di Jabotabek (Jakarta – Bogor – Tangerang – Bekasi) yang 

datang setiap hari untuk keperluan bekerja, bisnis, sosial, wisata, ekonomi, politik, 

pendidikan dan lain-lainnya. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut, maka 

Jakarta menjadi tempat yang strategis dan berpotensi untuk pemasaran jenis minuman 

ringan (softdrink).  

Kondisi tersebut di atas mengundang minat produsen softdrink untuk bersaing 

masuk pasar kota Jakarta, sehingga situasi dewasa ini menyebabkan produk Coca Cola 

yang merupakan salah satu jenis softdrink (minuman ringan) mendapat tantangan yang 

cukup besar untuk menghadapi pesaing produk minuman ringan lainnya terutama Teh 

Sosro. Oleh karena pada saat ini pertempuran yang sesungguhnya sangat sengit terjadi di 

pasar 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 



 

          Saat ini saluran distribusi memasuki babak baru. 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. 

Dalam manajemen ditribusi, informasi lokasi/geografis memegang peranan penting 

karena disinilah target akan ditemukan yang dalam hal ini adalah customer yang 

potensial, disamping itu juga masalah lokasi/geografis sangat mempengaruhi biaya, baik 

biaya variable maupun biaya tetap, dengan demikian maka Lokasi mempunyai pengaruh 

yang sangat besar pada laba keseluruhan perusahaan. 

         Perkembangan ini telah direspon oleh PT Coca Cola Indonesia Jakarta dengan 

memanfaatkan Teknologi SIG sebagai alat bantu (tool) di dalam perbaikan sistem 



 

distribusi terutama dalam membangun outlet, route distribusi yaitu route pengiriman 

produk oleh salesman dari sales center ke pelanggan (outlet), yang pada awalnya dibuat  

secara manual dengan memanfaatkan peta kertas. Tujuan dari  membangun route 

distribusi atau rerouting ini adalah membuat, mengintegrasikan dan menyeimbangkan 

daerah penjualan, sehingga bisa memberikan ruang gerak yang optimal untuk mencapai 

pertumbuhan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi. 

Semakin disadari betapa pentingnya informasi yang berkaitan dengan 

lokasi/geografis (SIG) yang bisa membantu daya saing perusahaan terutama dalam hal ini 

adalah mendesain rute saluran distribusi yang efektif serta memiliki kinerja yang baik.  

Saluran distribusi yang berkinerja atau berprestasi baik adalah saluran distribusi yang 

dapat menyampaikan kepada konsumen jumlah produk dan waktu yang tepat. Dengan 

kata lain distribusi yang efektif adalah distribusi yang berhasil membuat barang tersedia 

dengan cukup bagi konsumen sehingga tidak terjadi kelangkaan. Menurut Radiosunu 

(1995), cara untuk menetapkan standard performance (kinerja baku) dari saluran 

distribusi adalah :                     (1) membandingkan penjualan dari setiap saluran 

distribusi dengan penjualan mereka pada periode sebelumnya , (2) membandingkan 

penjualan tiap saluran distribusi dengan target penjualan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 



 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah 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. Bagaimanakah tahapan pembuatan rute saluran distribusi yang dilaksanakan oleh PT. 

Coca Cola Indonesia Wilayah Jakarta Pusat dalam rangka penerapan teknologi Sistem 

Informasi Geografis (SIG) ? 

3. Bagaimanakah kinerja rute 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, khususnya untuk wilayah pemasaran  Jakarta Pusat ? 

4. Bagaimanakah 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, khususnya untuk wilayah pemasaran Jakarta Pusat ? 

5. Bagaimanakah rekomendasi yang dapat disampaikan kepada manajemen     PT. Coca 

Cola Distribusi Indonesia Wilayah Jakarta Pusat untuk meningkatkan kinerja rute 

saluran distribusi berdasarkan hasil analisis penelitian ? 

 

 

 



 

1.3. Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

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, 

khususnya untuk wilayah pemasaran  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, khususnya untuk wilayah pemasaran Jakarta Pusat. 

5. Memberikan rekomendasi kepada manajemen PT. Coca Cola Distribusi Indonesia 

Wilayah Jakarta Pusat untuk meningkatkan kinerja rute saluran distribusi 

berdasarkan hasil analisis penelitian ini. 
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