
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Sophie Martin Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang fashion dengan pendekatan strategi bisnis Multi Level 

Marketing (MLM). Perusahaan ini pada awalnya memiliki brand Sophie Martin. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat, 

perusahaan mengubah brand Sophie Martin menjadi Sophie Paris dalam rangka 

mengembangkan pasar ke luar negeri dan mengokohkan bisnis MLM fashion. Hal 

ini juga tidak terlepas dari visi perusahaan untuk menjadi perusahaan MLM 

fashion nomor satu di Asia yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) 

profesional dan misi perusahaan untuk menjadi perusahaan terkenal di seluruh 

Asia dan tetap menjadi leader pada bisnis MLM dengan membangun 

member/karyawan secara berkesinambungan. 

Untuk dapat menjadi perusahaan yang sukses dan berhasil memenangkan 

persaingan di bisnis MLM, banyak cara yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

Hasson (2008) menjelaskan bahwa kesuksesan perusahaan MLM tidaklah semata-

mata dikarenakan mampu menyelesaikan distribusi berbiaya mahal dimana bisnis 

MLM dikenal dengan kemampuannya memotong saluran distribusi yang panjang 

dengan cara menjual produk langsung kepada pelanggan yang menjadi member 

maupun non member. Perusahaan MLM juga harus menangani persoalan yang 

sama di fungsi-fungsi manajemen di dalam perusahaan, seperti pengelolaan SDM, 

produksi dan operasi, pemasaran, branding, dan keuangan untuk menjadi 

perusahaan yang credible, profesional, dan berkelanjutan. Lebih lanjut Hasson 

menyimpulkan bahwa perusahaan MLM perlu pendekatan science untuk 
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menyeimbangkan semangat dan motivasi tinggi yang telah dimiliki para pelaku 

MLM. 

Harefa (2007) menyatakan bahwa jumlah distributor MLM di Indonesia 

mencapai enam juta orang dengan total penduduk sebesar 200 juta orang.  

Sementara di Malaysia, jumlah distributor mencapai tiga juta orang dengan total 

penduduk sebesar 25 juta orang (Harefa, 2007). Hal tersebut mengandung arti 

bahwa penetrasi bisnis MLM di Indonesia baru menjangkau tiga persen dari total 

penduduk, sedangkan Malaysia sudah mencapai 12%. Selain itu, jika dilihat dari 

segi omset pelaku bisnis MLM, Indonesia juga masih kalah dibandingkan negara-

negara tetangga.  Omset pelaku bisnis MLM di Indonesia hanya sebesar US$ 765 

juta per tahun, sedangkan Thailand, Singapura, dan Malaysia mampu mencapai 

omset masing-masing sebesar US $ 1 miliar, US $ 334 juta, dan US $ 1,4 milyar 

per tahun (Harefa, 2007). 

Berdasarkan data di atas, Indonesia masih memiliki peluang yang sangat 

besar dalam pengembangan bisnis MLM, baik dari segi produk maupun sistem 

penjualannya.  Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di area geografis yang 

luasnya hampir sama dengan luas Eropa. Hal ini membutuhkan waktu lama 

untuk menjangkau semua wilayah Indonesia jika sistem pemasarannya hanya 

menggunakan sistem ritel tradisional. Padahal dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi yang selalu positif setiap tahunnya, berdampak pada potensi dan 

daya beli masyarakat daerah yang semakin lama semakin baik dengan tingkat 

kompetisi yang moderat. 
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2. Infrastruktur ritel di berbagai daerah yang masih terlihat kurang memadai, 

kecuali di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, 

Medan, dan Makasar. 

3. Budaya paternalistik yang kuat yang menjamin komunikasi getok tular (mulut 

ke mulut) bisa berjalan dengan baik, sehingga bisnis MLM cukup diuntungkan 

dengan adanya budaya paternalistik yang berciri kekeluargaan ini.  

Jika melihat dari data Susenas yang berkaitan dengan besarnya 

pengeluaran per kapita penduduk Indonesia menurut kelompok barang seperti 

yang terlihat pada Tabel 1, maka pengeluaran per kapita penduduk Indonesia 

untuk produk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, termasuk produk tas cenderung 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini terlihat wajar karena secara 

realitas, sebagian besar penduduk Indonesia masih tergolong penduduk miskin 

dan menengah yang ciri-cirinya masih mengutamakan konsumsi untuk makanan 

sehari-hari, sementara konsumsi untuk pakaian/fashion, termasuk tas masih sangat 

rendah. Apabila diambil salah satu contoh yaitu data Susenas untuk wilayah 

Bogor yang disajikan pada Tabel 2, maka konsumsi penduduk untuk produk non 

makanan mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar masyarakat Bogor sudah mengalami modernisasi 

sebagai pengaruh kedekatan letak daerah Bogor dengan Ibukota Jakarta. Selain 

itu, Bogor penuh dengan aktivitas perdagangan yang turut mempengaruhi pola 

konsumsi masyarakat Bogor yang saat ini sangat memperhitungkan faktor mode 

dan gaya yang trendi.   
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Tabel 1. Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Penduduk Indonesia dalam 

Sebulan Untuk Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala Periode 2002-

2008 

Tahun Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan (%) Pertumbuhan (%) 

2002 5,18 - 

2003 5,49 5,9 

2004 5,11 -6,9 

2005 3,82 -25,2 

2006 4,42 15,7 

2007 3,33 -24,7 

2008 3,37 1,2 
Sumber: www.bps.go.id      

 

Tabel 2. Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Penduduk Bogor dalam Sebulan Untuk 

Produk Non Makanan Periode 2006-2007 

Tahun 

Pengeluaran Penduduk  

Kabupaten Bogor 

Pengeluaran Penduduk 

 Kota Bogor 

Rupiah Persentase Rupiah Persentase 

2006 148.107 49,41 250.390 55,32 

2007 174. 611 49,20 412.983 62,33 
Sumber: www.bps.go.id 
 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa berdasarkan data terbaru untuk kasus 

wilayah Bogor, baik Kabupaten maupun Kota Bogor, tingkat pengeluaran rata-

rata penduduk per bulan mengalami peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2007. 

Khusus untuk wilayah kota Bogor, persentase pengeluaran penduduk untuk 

produk non makanan jauh lebih besar dibandingkan untuk produk makanan, 

dimana pada tahun 2007 persentase pengeluaran penduduk untuk produk non 

makanan mencapai angka 62,33%. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup dan selera 

masyarakat kota Bogor yang sudah mementingkan trend masa kini, sehingga hal 

tersebut mempengaruhi pola konsumsi masyarakat kota Bogor terhadap produk-

produk non makanan. 

Dalam dunia bisnis saat ini, persaingan ketat merupakan suatu hal yang 

lumrah, termasuk persaingan ketat dalam bisnis MLM. Dalam bisnis MLM, 
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terdapat suatu istilah bagi pesaing, yaitu  pesaing substitusi. Pesaing substitusi 

adalah pesaing yang memiliki berbagai produk dan sistem penjualan yang dapat 

menggantikan produk-produk dan sistem penjualan perusahaan lain. Sebagai 

contoh,  persaingan yang terjadi antara Coca Cola dengan Teh Botol Sosro, 

dimana apabila produk Coca Cola tidak tersedia pada suatu ritel, maka produk 

Teh Botol Sosro dapat menggantikan keberadaan produk Coca Cola, begitu pula 

sebaliknya.  Sementara, yang terjadi pada bisnis MLM, para pesaing substitusi 

adalah ritel moderen, seperti supermarket, hypermarket, dan minimarket, serta 

franchise business.  

Ritel moderen adalah pesaing substitusi yang bisa menggantikan bisnis 

MLM, khususnya  perusahaan MLM yang bergerak di bisnis generik, seperti 

makanan, minuman, dan alat rumah tangga. Saat ini, para pesaing substitusi bisnis 

MLM semakin agresif membuka pasarnya di berbagai tempat dan lokasi.  Hal ini 

merupakan ancaman sekaligus tantangan bagi pelaku bisnis MLM dalam 

mempertahankan sekaligus meningkatkan eksistensi mereka dalam dunia bisnis di 

Indonesia. Menurut Hamel dan Prahalad (1994), tantangan perusahaan adalah 

tahapan-tahapan operasi perusahaan untuk pembentukan keunggulan kompetitif 

yang baru. Tantangan perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor kunci untuk 

pembangunan kapabilitas dalam kurun waktu yang pendek atau sedang. 

Tantangan tersebut berfokus pada alokasi emosi dan daya intelektual yang berasal 

dari semangat antusiasme dan tujuan strategik perusahaan.  Perusahaan MLM 

harus memulai menghadapi pesaing dan memperluas definisi pesaing bukan 

hanya pesaing dalam satu industri namun siapa saja yang mengancam keberadaan 

perusahaan MLM. 
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PT. Sophie Martin Indonesia sebagai perusahaan MLM Fashion di 

Indonesia berdiri sejak tahun 1996.  Sebagai sebuah entitas bisnis, perusahaan ini 

memiliki pemahaman bahwa bisnis fashion adalah branded business yang 

bermakna bahwa bisnis yang mengandalkan barang yang memberikan manfaat 

produk baik secara fungsional dan emosional sesuai dengan harapan yang 

terbentuk di benak konsumen.  Harapan konsumen dipengaruhi oleh komunikasi 

pemasaran perusahaan melalui iklan dan harga produk. Brand Sophie Paris 

berhasil memenuhi harapan konsumen Indonesia dengan produk tas yang berkelas 

dan didesain dengan Paris Style dengan harga yang sesuai dengan tingkat sosial 

ekonomi masyarakat. 

Sebagai salah satu pemain dalam bisnis MLM, PT. Sophie Martin 

Indonesia harus memiliki strategi bisnis yang kuat untuk dapat bertahan bahkan 

memenangkan persaingan. Berbagai upaya strategis harus dilakukan, termasuk 

menentukan kapabilitas kunci perusahaan yang dapat dilihat dari aspek keuangan 

dan non keuangan perusahaan. Menurut Hafeez dan Ali (2007), kapabilitas 

perusahaan adalah integrasi dinamis dari aset-aset perusahaan yang berperan aktif 

dalam proses bisnis. Untuk menentukan kapabilitas kunci dari kapabilitas yang 

telah ditentukan oleh perusahaan digunakan analisa untuk menentukan besarnya 

kontribusi kapabilitas tersebut terhadap aspek keuangan dan non keuangan.  

Untuk itu, penelitian mengenai penentuan kapabilitas kunci perusahaan 

berdasarkan aspek keuangan dan non keuangan di PT. Sophie Martin Indonesia 

perlu dilakukan sebagai bahan masukan kepada perusahaan untuk menyusun 

strategi bisnis dan merumuskan kompetensi inti perusahaan dalam rangka 

memenangkan persaingan bisnis, terutama persaingan dalam bisnis MLM.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan penelitian yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja produk yang dimiliki oleh PT. SMI dan bagaimana penjualan produk-

produk tersebut pada tahun 2010?   

2. Bagaimana kapabilitas kunci yang dimiliki oleh PT. SMI? 

3. Bagaimana strategi bisnis perusahaan berdasarkan kapabilitas kunci 

perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi produk-produk yang dimiliki oleh PT. SMI dan menganalisis 

penjualan produk-produk PT. SMI pada tahun 2010 berdasarkan data penjualan 

selama empat tahun terakhir.   

2. Menganalisis kapabilitas kunci yang dimiliki oleh PT. Sophie Martin 

Indonesia. 

3. Merumuskan strategi bisnis perusahaan berdasarkan kapabilitas kunci 

perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat kepada PT. Sophie Martin Indonesia 

karena hasil penelitian mengenai penentuan kapabilitas kunci perusahaan ini dapat 

menjadi bahan dan masukan yang sangat berharga bagi perusahaan untuk 

menyusun strategi bisnis dan merumuskan kompetensi inti perusahaan dalam 
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rangka memenangkan persaingan bisnis, khususnya persaingan bisnis Multi Level 

Marketing (MLM).  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada penentuan kapabilitas kunci perusahaan yang 

dianalisis berdasarkan aspek keuangan dan non keuangan perusahaan. 




