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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Pasar modern tumbuh seiring dengan adanya perubahan perilaku belanja 

konsumen dari pasar tradisional ke pasar modern yang disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti peningkatan pendapatan (income), peningkatan jumlah wanita karir 

sehingga waktu belanja semakin berkurang, dan pengaruh yang kuat dari budaya 

negara barat. Menurut Nielsen (2008, 2009, 2010) selama periode 2006-2010 

jumlah pasar modern rata-rata tumbuh sebesar 21% per tahun (Table 1).  
 

Tabel 1 Pertumbuhan jumlah pasar modern dan toko tradisional di Indonesia tahun  

  2006-2010
a
 

Tipe Outlet 2006 2007 2008 2009 2010

Rata-Rata

Growth

Pertahun

Pasar Tradisional 1,846,752 1,900,332 2,469,465 2,520,757 2,487,987 8%

Pasar Modern 8,918        10,584      12,598      13,240      18,629      21%

 - Convenience Stores  120           169           267           358           450           40%

 - Minimarket  7,356        8,889        10,607      11,569      16,922      24%

 - Supermarket  1,311        1,379        1,571        1,146        1,077        -4%

 - Hypermarkets  105           121           127           141           154           10%

 - Warehouse Clubs  26             26             26             26             26             0%

TOTAL OUTLET 1,855,670 1,910,916 2,482,063 2,533,997 2,506,616 9%
 

a
Sumber : Nielsen (2008, 2009, 2010) 

 

Selama periode 2002-2011 kontribusi pasar modern meningkat dari 25% 

ditahun 2002 menjadi 41% ditahun 2011. Sedangkan kontribusi  pasar tradisional 

menurun dari 75% ditahun 2002 menjadi 59% ditahun 2011. Peningkatan terbesar 

terjadi di pasar modern dengan konsep minimarket, dari kontribusi sebesar 5% 

ditahun 2002 meningkat menjadi 21% ditahun 2011. Kontribusi pasar modern 

dengan konsep supermarket dan hypermarket cenderung stabil di 20% dari total 

market (Gambar 1).  

 
 

Gambar 1 Kontribusi penjualan ritel berdasarkan jenis outlet tahun 2002-2011 

         (Bank Mandiri 2012) 
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Pertumbuhan jumlah outlet dan kontribusi pasar modern secara langsung 

berdampak pada pertumbuhan nilai bisnis dan revenue. Menurut Asosiasi 

Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) dalam Bank Mandiri (2012), pasar modern 

tumbuh 10%–15% per tahun. Penjualan di pasar modern pada tahun 2006 sebesar 

Rp 49 triliun, dan meningkat mencapai Rp120 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 

2012, pasar modern diperkirakan masih tumbuh 10%–15%, dengan total nilai bisnis 

mencapai Rp138 triliun (Gambar 2). 
 

 
Gambar 2 Pertumbuhan omset pasar modern tahun 2005- 2012  

          (Aprindo dalam Bank Mandiri 2012) 
 

Tingginya pertumbuhan nilai bisnis di pasar modern secara langsung merubah 

orientasi bisnis dari para pengusaha untuk serius menggarap pasar modern. Menurut 

Narver dan Slater (1990) orientasi pasar dan kinerja pemasaran memiliki hubungan 

yang sangat kuat dan bahwa orientasi pasar relevan pada lingkungan pasar yang 

berbeda. Pulendran et al. (2000), Jaworski dan Kohli (1993) dan Putranto (2003) 

menyatakan bahwa orientasi pasar memberikan pengaruh pada naik turunnya 

kinerja pemasaran perusahaan.  

Ketatnya persaingan di pasar modern memaksa perusahaan untuk melakukan 

investasi yang sangat besar agar mampu bersaing dan menjadi market leader, baik 

dengan strategi produk, penetapan harga (diskon) dan aktifitas promosi secara 

intensif yang dilakukan di masing-masing saluran distribusi. Rafiq dan Ahmed 

(1993) mengutarakan bahwa untuk mengantisipasi persaingan yang kompetitif 

perusahaan perlu mendiskusikan dan mempertimbangkan kriteria bauran pemasaran 

secara keseluruhan. Kondisi persaingan ini diperparah dengan tingginya permintaan 

dan persyaratan yang diminta pihak retailer yang dituangkan dalam perjanjian kerja 

sama (trading term). Trading term mengatur biaya-biaya yang harus dibayarkan 

oleh pihak pemasok mulai dari listing fee, biaya promosi, rabat (fix & conditional 

rabate), biaya promosi, biaya distribusi (distribution centre/DC fee), dan biaya 

lainnya yang merupakan fee base income bagi pihak retailer. Kondisi ini 

menyebabkan biaya investasi yang harus dibayarkan pemasok di pasar modern 

menjadi sangat tinggi, dan berdampak langsung terhadap kinerja pemasaran 

perusahaan. Hal ini menjadi perhatian serius dari manajemen PT.  Cakrawala Mega 

Indah (anak perusahaan Sinar Mas Group) yang merupakan salah satu produsen tisu 

terbesar di Indonesia.  
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Dari kinerja marketing PT. CMI di pasar modern  Jabotabek selama periode 

2007 – 2011 tampak bahwa terjadi penurunan volume penjualan khususnya di pasar 

modern dengan konsep hypermarket, yaitu dari 4.851 ton ditahun 2007 menjadi 

4.126 ton ditahun 2011 (Gambar 3). Sedangkan prosentasi total biaya promosi 

terhadap penjualan cenderung meningkat cukup tinggi dari 19% ditahun 2007 

menjadi 32% ditahun 2011 (Gambar 4). 

 
Gambar 3 Pertumbuhan penjulan PT. CMI (Ton) di pasar modern Jabotabek  

            tahun 2007-2011 

   
 

 Gambar 4 Pertumbuhan biaya promosi PT. CMI (%) di pasar modern Jabotabek 

            tahun 2007-2011 
 

Permasalahan PT. CMI terjadi di pasar modern hypermarket khususnya terjadi 

di Carrefour, Giant dan Hypermart. Dari kinerja marketing PT. CMI di 3 toko 

tersebut di Jabotabek selama periode 2007-2011 terjadi peningkatan biaya promosi 

yang cukup besar (84%). Harga meningkat sebesar 39%, revenue hanya meningkat 

sebesar 4%. Namun volume penjualan menurun sebesar 25%, dan profitability 

cenderung fluktuatif (Tabel 2). 
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Gilbert dan Strebel (1991) menyatakan perusahaan harus mengetahui situasi 

persaingan dengan baik karena setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda-

beda. Urban dan Star (1991) menyatakan langkah awal dalam pengembangan 

strategi pemasaran adalah melakukan diagnosa yang komprehensif atas fenomena 

marketing seperti proses pengambilan keputusan konsumen, posisi produk dalam 

peta siklus hidupnya, respon pasar, dan perilaku kompetisi.  
 

Tabel 2 Kinerja marketing PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart Jabotabek,           

             tahun 2007 – 2011
a
 

Tahun
 Price 

(USD/Ton) 

Sales Volume 

(Ton)

 Revenue 

(USD) 

 Total Promo 

(USD) 

Total Profit 

(USD)

2007 1,858        4,263            7,923,086  1,558,851     (471,530)  

2008 1,915        3,797            7,269,742  1,978,802     (978,650)  

2009 2,138        3,547            7,582,313  2,135,099     563,111    

2010 2,437        3,194            7,784,714  2,726,024     (191,762)  

2011 2,588        3,179            8,226,184  2,863,986     371,520     
 

    aSumber : Diolah dari data penjualan PT. CMI 

 

Untuk itu peneliti menganggap perlu adanya penelitian yang mampu menguji 

efektifitas dari bauran pemasaran terhadap kinerja pemasaran. Penelitian dilakukan 

dengan menganalisa pengaruh harga, biaya promosi, dan promotion mix  di 

Carrefour, Giant dan Hypermart Jabotabek terhadap kinerja pemasaran PT. CMI 

dilihat dari sales volume, profitability dan market share. Carrefour, Giant dan 

Hypermart memberikan kontribusi sebesar 35% terhadap total penjualan PT. CMI 

di pasar modern Jabotabek. Menurut Media Data (2009) Carrefour, Giant dan 

Hypermart merupakan market leader untuk pasar modern hypermarket dengan 

pangsa pasar mancapai 88,5% (Gambar 5). 

  
 

Gambar 5 Pangsa pasar ritel modern hypermarket tahun 2008 (Media Data 2009) 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Dari latar belakang di atas permasalahan yang dirumuskan adalah :  

1. Bagaimana pengaruh harga dan biaya promosi (promotion mix) terhadap volume 

penjualan PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart. 

2. Bagaimana pengaruh harga dan biaya promosi (promotion mix) terhadap 

profitability PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart. 
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3. Bagaimana pengaruh harga dan biaya promosi (promotion mix) terhadap market 

share PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart. 

4. Bagaimana strategi harga dan biaya promosi (promotion mix) yang mampu 

meningkatkan kinerja pemasaran PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart. 
 

 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis pengaruh harga dan biaya promosi (promotion mix) terhadap 

volume penjualan PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart. 
2. Menganalisis pengaruh harga dan biaya promosi (promotion mix) terhadap 

profitability PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart. 
3. Menganalisis pengaruh harga dan biaya promosi (promotion mix) terhadap 

market share PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart. 
4. Merumuskan strategi harga dan biaya promosi (promotion mix) yang mampu 

meningkatkan kinerja pemasaran PT. CMI di Carrefour, Giant dan Hypermart. 
 

 

Manfaat Penelitian 
 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat:  
1. Manfaat teoritis :  

 Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pengaruh penetepan harga, biaya 
promosi, dan promotion mix terhadap kinerja pemasaran (volume penjualan, 
profitability dan market share).  

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lainnya 
yang melakukan penelitian dengan objek atau topik yang sama untuk jenis 
produk yang berbeda, karena bauran pemasaran masing-masing produk 
memiliki karakteristik yang berbeda (Gilbert dan Strebel, 1991). 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi pertimbangan dan 
masukan bagi pihak manajemen PT. CMI khususnya dan pelaku bisnis pada 
umunya dalam mengidentifikasi, mempertimbangkan dan menentukan bauran 
pemasaran yang paling efektif terhadap kinerja pemasaran.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Objek penelitian adalah PT. CMI yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas 

Group, produsen tisu terbesar di Indonesia. Meskipun kecenderungan bauran 
pemasaran untuk produk consumer good cenderung sama, namun efektifitas 
terhadap kinerja marketing tidak bisa digeneralisasi untuk semua tipe produk. 

2. Penelitian ini dilakukan di Careefour, Giant, dan Hypermart Jabotabek. 
3. Variabel bauran pemasaran yang diperhitungkan dalam penelitian adalah harga, 

biaya promosi. Promosi hanya dilihat dari total biaya, tidak memperhitungkan 
intensitas dan atribut promosi yang dilakukan. Lebih detil lagi biaya promosi di 
bagi menjadi bauran promosi (promotion mix) yang terdiri biaya promosi untuk 
aktifitas key account manager, biaya promosi untuk aktifitas marketing dan biaya 
promosi untuk aktifitas penempatan sales promotion girl (SPG).  
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