
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Tindakan dalam strategi 

bersifat incremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di 

masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat 

terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Dalam penetapan strategi ada 

perusahaan yang menggunakannya dengan tujuan memenangkan persaingan dari 

perusahaan sejenis yang merupakan kompetitornya. Ada juga yang menerapkan 

strategi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada yang dikenal 

dengan efisiensi dan efektifitas.  

Strategi juga banyak digunakan dalam peperangan. 13 (tiga belas) strategi 

perang yang bisa diaplikasikan dalam dunia usaha sebagaimana yang terdapat 

dalam Seni Perang Sun Tzu1 (Cheng, 2003), yaitu: (1) Perencanaan strategi, 

estimasi mengenai kepemimpinan (Planning of strategies, estimation and 

leadership), (2) Sumber daya dan tindakan-tindakan yang kompetitif (Resources 

and competitive actions), (3) Strategi kompetitif dan kebijaksanaan (Competitive 

strategy and wisdom), (4) Posisi dan sasaran (Positioning and targeting), (5) 

Peluang, waktu, dan strukturmanajemen (Opportunity, timing and management 

structure), (6) Pengendaliansituasi pasar dan suasana (Control of market situation 

and climate), (7) Manajemen konflik dan menghindarkan dari konfrontasi 

(Management of conflict and avoidance of confrontation), (8) Fleksibilitas dan 

adaptabilitas (Flexibility and adaptability), (9) Observasi dan manuver (Observing 

and maneuvring), (10) Situasi yang kompetitif dan sebab-sebab kegagalan 

(Competitive situation and causes of failure), (11) Kondisi-kondisi yang 

kompetitif dan strategi ofensif, aliansi dan visi (Competitive conditions and 

offensive strategy, alliance and vision), (12) Perusakan dan keputusan (Destroying 
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and decision), dan (13) Intelijen dan informasi (Intelligence and information). 

Buku ini juha menyampaikan makna strategi dengan menggunakan kata-kata 

mutiara seperti: “bertempur dalam seratus pertempuran dan memenangkan 

seratus kemenangan bukanlah suatu cerminan strategi yang paling hebat. 

Kemampuan untuk mengalahkan musuh tanpa pertempuran sama sekali adalah 

cerminan strategi yang paling hebat” dan “Jika Anda mengenal diri dan musuh 

Anda, Anda tidak akan kalah dalam seratus pertempuran“. 

Sementara itu kesehatan merupakan hal yang menjadi dambaan semua 

orang, baik sehat secara lahiriah maupun sehat secara batiniah. Akhir-akhir ini 

terdengar bahwa jenis penyakit lahiriah semakin banyak, sehingga kebutuhan 

akan obat yang dianggap sebagai penghilang rasa sakit ini juga bertambah, baik 

dari segi jumlah maupun dari segi jenisnya. Produk farmasi dan alat kesehatan 

muncul dipasaran dimana penggunaannya ada yang harus disertai resep dokter 

yang dikenal dengan istilah Ethical dan ada pula yang dijual bebas atau tanpa 

resep dokter yang dikenal dengan istilah Over-The-Counter (OTC). Kemudian 

yang sekarang juga banyak kita jumpai juga adalah cara pengobatan herbal, 

namun masih terbatas pada kalangan tertentu yaitu kalangan yang mampu dan 

bisa. Perusahaan farmasi pun banyak yang lahir,  dari tingkat home industry 

sampai dengan industri besar, bahkan pemerintah pun juga memiliki perusahaan 

dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Kimia Farma (KF). 

Perusahaan-perusahaan farmasi ini dalam memasarkan produknya 

dilakukan melalui dua cara yaitu memasarkan secara langsung kepada konsumen 

dan melalui jasa distributor. PT. XYZ adalah salah satu distributor untuk produk-

produk farmasai dan alat-alat kesehatan. PT. XYZ memiliki  33 (tiga puluh tiga) 

cabang di seluruh Wilayah Indonesia yang kantor pusatnya berada di Jakarta. 

Lebih dari 19.000 konsumen atau outlet yang dilayani oleh sebanyak 1.541 orang 

karyawan (sumber: HRD - Aktual Tenaga Kerja 2012 – Nasional Maret 2012). 

Perusahaan ini mendistribusikan banyak jenis produk dari beberapa prinsipal. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Regional of Management, 

terdapat lebih dari 100 prinsipal. Produk-produk dibagi ke dalam 4 (empat) 

kelompok yaitu Hospital Solution, Ethical Device, Medical Device, dan OTC & 

Consumer Goods. Hospital Solution merupakan produk-produk yang 



 

 

berhubungan langsung dengan perlengkapan rumah sakit seperti cairan infuse dan 

obat-obat suntikan. Sedangkan Ethical Device merupakan obat-obatan yang 

konsumsinya harus menggunakan resep dokter. Kelompok produk Medical 

Device adalah alat-alat kesehatan yang menunjang akitifitas di rumah sakit seperti 

jarum infus, Intravenous Catheter atau lebih dikenal dengan istilah IV Catheter 

yaitu berupa jarum suntuk untuk infus, plester, kasa atau perban, tempat tidur 

pasien di rumah sakit, dan pakaian atau seragam anti bakteri yang biasanya 

digunakan saat operasi atau saat mengunjungi pasien pada ruangan tertentu. 

Sementara OTC & Consumer Goods adalah sejenis obat-obatan, makanan, dan 

minuman yang bisa dikonsumsi dengan pembelian tanpa harus menggunakan 

resep dokter. 

Pada prakteknya walaupun semua produk dari prinsipal-prinsipal ini 

merupakan kebutuhan masyarakat, namun dalam pemasarannya ada beberapa 

produk yang penjualannya tidak rutin, bahkan ada beberapa produk yang 

kesannya hanya sebagai stok cadangan saja, artinya adalah bahwa produk ini 

disiapkan hanya untuk melayani jika suatu saat ada permintaan saja atau dengan 

kata lain produk dari prinsipal ini hanya bertujuan agar tidak menolak pesanan. 

Sementara itu perusahaan dalam hal ini memiliki keterbatasan sumber daya baik 

sumber daya keuangan maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Di kantor pusat 

SDM yang mengurus prinsipal ini berada di bawah departemen Sales. Masing-

masing kelompok produk diurus oleh sebuah tim. Satu tim dipimpin oleh seorang 

General Manager Group Business. 

Jumlah prinsipal yang banyak ini, menjadikan PT. XYZ kurang fokus 

dalam menentukan produk-produk mana saja sebenarnya yang bisa dijadikan 

prioritas untuk dipasarkan dan juga produk-produk mana saja yang sebaiknya 

dikurangi untuk dilayani bahkan mungkin bisa pada keputusan tidak perlu 

dilayani. Karena dengan lebih fokus, konsentrasi perusahaan untuk meningkatkan 

profit akan lebih baik daripada melayani semua permintaan dan apalagi dengan 

melayani produk-produk yang perputaran penjualannya sangat lambat. Salah satu 

misi perusahaan adalah ikut menyediakan produk-produk guna ikut menyehatkan 

bangsa Indonesia, tetapi harus diperhatikan juga bahwa dengan melayani 

semuanya adalah hal yang tidak mudah dan bahkan tidak efektif. Maka dari itu 



 

 

perlu dianalisis produk-produk mana saja yang bisa menjadikan perusahaan lebih 

efisien dan efektif dalam menjalankan bisnisnya terutama untuk mengetahui 

bagaimana pengalokasian dana terhadap masing-masing prinsipal sebagai supplier 

produk-produk ini. Gambar 1 terlihat bagaimana kontribusi margin dari masing-

masing kelompok produk dan Gambar 2 memperlihatkan bagaimana kontribusi 

margin dari masing-masing principal selama semester II Tahun 2011. 

Pada tahun 2009 PT. XYZ masuk kedalam 10 besar distributor farmasi. 

Berdasarkan data hasil survei yang ditampilkan oleh Lampiran 1. Terlihat bahwa 

PT. XYZ menduduki urutan kedelapan dengan memiliki 19.660 outlet, dan HNA 

Rp. 1,5 triliun dan target penjualan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,8 triliun. 

Sementara itu posisi teratas masih dikuasai oleh perusahaan produsen farmasi 

yang melakukan penjualan langsung ke konsumennya. Berdasarkan data ini, 

masih besar kemungkinan bagi PT. XYZ untuk meningkatkan penjualannya 

dengan cara lebih fokus dalam menentukan prinsipal-prinsipal mana yang menjadi 

prioritas untuk ditangani. 

 

 
Gambar 1   Peta strategik Contribution Margin terhadap kelompok produk  
  PT. XYZ periode semester II tahun 2011 
 
 

 
Gambar 2   Peta strategik Contribution Margin terhadap jumlah produk masing 

masing prinsipal PT XYZ periode semester II Tahun 2011 



 

 

1.2. Rumusan Masalah 

PT. XYZ merupakan salah satu distributor farmasi dan alat-alat kesehatan 

di Indonesia. Saat ini PT. XYZ baru mampu menduduki urutan kedelapan dalam  

10 TOP PHARMACY DISTRIBUTORS in Ethical and OTC (2009)2. Untuk tetap 

bisa bertahan dan bersaing dengan para kompetitornya, maka dengan fokus 

terhadap prinsipal mana yang akan didistribusikan adalah salah satu cara yang 

bisa digunakan mengingat keterbatasan akan sumber daya. 

Adapun perumusan masalah yang muncul diformulasikan sebagai berikut: 

1. Strategi apa yang dapat digunakan untuk mengembangkan portofolio prinsipal 

pada PT. XYZ? 

2. Bagaimana posisi kontribusi masing-masing prinsipal terhadap pendapatan 

PT. XYZ? 

3. Bagaimana posisi relatif masing-masing prinsipal dalam matrik portofolio? 

4. Bagaimana kondisi siklus hidup dari masing-masing prinsipal? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan 

portofolio prinsipal PT. XYZ. 

2. Melakukan analisis terhadap posisi kontribusi masing-masing prinsipal 

terhadap pendapatan PT. XYZ. 

3. Melakukan analisis terhadap posisi relatif masing-masing prinsipal PT. XYZ 

dalam matrik portofolio. 

4. Melakukan analisis terhadap kondisi siklus hidup produk dari masing-masing 

prinsipal. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bisa memberikan informasi sebagai 

dasar penentuan langkah strategi yang optimal dalam menetapkan kebijakan 

portofolio prinsipal-nya agar laba perusahaan meningkat. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam mengambil keputusan manajemen biasanya mengambil tindakan 

menangkap semua peluang yang ada untuk kemudian dijadikan sebagai unit bisnis 

baru atau ada juga manajemen yang membuat keputusan dengan mengoptimalkan 

sumber daya yang sudah ada. Dalam penelitian kali ini penelitian akan dibatasi 

pada konsep pengambilan keputusan dengan mengoptimalkan sumber daya 

perusahaan yang sudah ada. Kemudian penelitian difokuskan pada bagaimana 

kebijakan portofolio produk berdasarkan prinsipal yang akan diambil.  
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