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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kondisi perekonomian saat ini telah memasuki era baru, dengan 

persaingan yang sangat ketat antara perusahaan. Perusahaan-perusahaan saling 

berlomba untuk dapat memenangkan pasar yang begitu dinamis yang disebabkan 

oleh perubahan perilaku pasar,  perkembangan teknologi dan juga daur hidup dari 

suatu produk yang semakin  pendek.   

 Menyadari bahwa pasar adalah moving target maka hal ini mendorong 

perusahaan untuk senantiasa memikirkan, merancang dan menerapkan strategi 

pemasaran yang efektif untuk dapat mendukung perusahaan dalam membidik  

pasar secara tepat, memenangkan persaingan dan terus tumbuh. Dalam perumusan 

strategi ini, bauran pemasaran memegang peranan penting, salah satunya adalah 

saluran distribusi, yaitu bagaimana produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan dapat didistribusikan melalui marketing channel yang ada secara 

efektif dan efisien.  Adapun alasan yang membuat produsen perlu menggunakan  

Marketing Channel  adalah : 

1) Dengan menggunakan Marketing Channel maka perusahaan dapat lebih 

memusatkan perhatiannya pada kegiatan produksi, sehingga dapat 

menjalankan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien. 

2) Para perantara pemasaran yang terdapat didalam Marketing Channel dapat 

melaksanakan peranan melebihi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan 

sendiri yang disebabkan karena pengalaman, jangkauan operasi, dan yang 

terpenting adalah cost effectiveness nya. 
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 Oleh karena itu  keputusan mengenai saluran distribusi adalah keputusan 

yang penting didalam pemasaran. Saluran distribusi apa yang dipilih oleh 

perusahaan jelas akan sangat berpengaruh  pada kegiatan pemasaran di suatu 

perusahaan. Khususnya untuk di wilayah negara Indonesia yang merupakan suatu 

negara kepulauan, saluran distribusi memegang peranan yang sangat penting 

untuk sukses atau tidaknya suatu produk dipasarkan. Untuk itu sangatlah penting 

untuk memahami bagaimana penerapan strategi jalur distribusi yang tepat untuk 

selalu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasar yang begitu dinamis, dan 

yang terpenting adalah dapat memenangkan persaingan di pasar.  

 Distribusi merupakan salah satu elemen dalam manajemen pemasaran 

yang tidak dapat dipisahkan dari elemen-elemen yang lainnya, yaitu dalam bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan penjualan (Kotler, 2006). 

Tanpa distribusi yang baik maka rencana-rencana dalam bidang pemasaran yang 

lain menjadi kurang berarti. Hal ini dapat dipahami karena tugas dari distribusi 

adalah menyediakan atau menyalurkan suatu produk ke konsumennya.  

 Keberhasilan ataupun kegagalan suatu perseroan atau suatu perusahaan 

dalam mengembangkan usahanya dapat diukur dari kemampuan perusahaan 

tersebut dalam memasarkan setiap barang-barang hasil produksinya. Didalam 

penggunaan saluran distribusi yang tepat dalam arti efektif dan efisien, baik itu 

secara kuantitas, yaitu peningkatan jumlah saluran distribusi dapat memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap peningkatan penjualan dari suatu perseroan ataupun 

suatu perusahaan, maupun secara kualitas yaitu kemampuan yang baik dari setiap 

saluran distribusi dalam hal menjual dan memasarkan, kelancaran dari 
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pembayaran, tinggi rendahnya jumlah klaim yang didapat serta tinggi rendahnya 

frekwensi dari pemesanan/ pembelian . 

 PT. Hutama Prima  merupakan perusahaan gabungan atau patungan antara 

PT. Hutama Karya, Tbk (Badan Usaha Milik Negara dibawah Departemen 

Pekerjaan Umum) dengan PT. Prima Perfoma Yasa (Perusahaan Swasta 

Nasional). Perseroan ini bergerak terutama dibidang material dan konstruksi jalan 

raya, yaitu memproduksi Aspal Emulsi, Hotmix dan batu pecah, selain 

memproduksi, perusahaan ini juga mengembangkan teknologi pelapisan jalan 

slurry seal dan pengembangan aspal buton dengan cara proses extraksi yang 

menghasilkan filler bitumen. 

 Dalam usaha mengembangkan jaringan pemasaran seluruh hasil 

produksinya, PT. Hutama Prima membuka kantor-kantor cabang dibeberapa 

ibukota propinsi, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, Sedangkan 

untuk pabrik pengolahan produk aspal emulsi berada di daerah Semplak, Bogor 

dan Cilacap, Jawa Tengah. 

Pabrik yang berada diwilayah Bogor, dikhususkan untuk pendistribusian 

aspal diwilayah Jabodetabek, sedangkan pabrik yang berada di wilayah Cilacap, 

Jawa Tengah, untuk pendistribusian ke wilayah-wilayah Jawa hingga Kalimantan. 

Hingga saat ini dengan jumlah karyawan kurang lebih 150 karyawan, PT. Hutama 

Prima sudah bisa melangkah maju dengan keyakinan penuh untuk membangun 

dan terus membangun, khususnya untuk mengisi pembangunan nasional serta 

meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi persaingan di Industri 

konstruksi khususnya industri aspal emulsi.   
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  Dalam menghadapi persaingan di bisnis industri aspal emulsi, PT. 

Hutama Prima Jakarta harus bersaing dengan satu perusahaan yang bergerak 

dibidang industri  yang sama, yaitu perusahaan yang salah satu usahanya adalah 

memproduksi aspal emulsi, perusahaan pesaing dari PT. Hutama Prima Jakarta 

tersebut adalah PT. Widya Sapta Colas, yang berkantor pusat di wilayah Cawang, 

Jakarta Timur. Dalam menghadapi dan mengatasi persaingan, maka PT. Hutama 

Prima harus bisa mempersiapkan diri baik itu dari segi sumber daya manusia yang 

berkualitas yaitu kualitas dari setiap karyawan yang ada, serta persiapan dari segi 

produksi maupun dari segi saluran distribusi dari setiap produknya. Dan disinilah 

diperlukan strategi distribusi yang tepat guna untuk mengantisipasi perkembangan 

teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sistem distribusi yang 

diperlukan adalah sistem distribusi yang menjamin ketepatan waktu pengiriman 

sehingga tidak mempengaruhi proses produksi selanjutnya. 

 

1.2.  Perumusan  Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah yang terdapat di  PT. Hutama Prima, sebagai berikut ; 

1. Apakah sistem saluran distribusi aspal emulsi pada PT.Hutama Prima sudah  

      efisien? 

2. Manakah saluran distribusi yang paling tepat dalam rangka meningkatkan 

profitabilitas perusahaan ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

 Dengan melihat perumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis  jumlah  permintaan produk aspal emulsi di PT. Hutama   

      Prima selama satu tahun 

2. Menganalisis  saluran distribusi mana yang paling efisien digunakan  

       oleh  PT. Hutama Prima, Jakarta. 

3. Merumuskan alternatif saluran distribusi yang dapat digunakan oleh  

perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan 

 

1.4.   Kegunaan Penelitian 

 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan didalam mengembangkan dan menetapkan saluran distribusi 

seperti apa yang sebaiknya digunakan sehingga dapat mencapai tujuan dan 

sasaran perusahaan yang sudah ditetapkan, selain itu dapat memberikan hasil yang 

positif  terhadap kinerja perusahaan, perkembangan dan peningkatan penjualan 

maupun  efisiensi biaya distribusi yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

  Manfaat yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian yang dilakukan 

adalah, penulis dapat menjadikan penelitian ini sebagai sarana dan media dalam 

mengembangkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan yang ada disuatu 

perusahaan, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan. 
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1.5.  Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengkajian hanya dibatasi pada penggunaan saluran distribusi di  PT. 

Hutama Prima dan hubungannya terhadap volume penjualan dan biaya 

distribusi yang dikeluarkan. Dan analisis ini hanya dilihat dari sisi 

perusahaan sebagai penjual  produk aspal emulsi. 

2. Kajian dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap memberikan 

 alternatif/informasi mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan saluran 

 distribusi 
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