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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Industri consumer goods khususnya makanan jadi di Indonesia merupakan 

pasar yang sangat potensial. Faktor jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar, 

peningkatan daya beli masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, kenaikan upah, 

dan meningkatnya populasi masyarakat kelas menengah serta pertumbuhan 

jumlah gerai ritel modern menjadi faktor utama pertumbuhan permintaan industri 

makanan dan minuman olahan. Informasi dari Nielsen pada tahun 2013 terdapat 

lebih dari 2,6 juta outlet di Indonesia dengan lebih dari 22 ribu ritel modern 

dengan pertumbuhan sebesar 16 % dari 2011 ke 2013. Berikut informasi 10 tahun 

terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 1 mengenai 

persentase pengeluaran penduduk Indonesia. 

 

Tabel 1 Perkembangan persentase pengeluaran rata-rata per kapita menurut 

kelompok barang tahun 2009-2013 
Kelompok Barang 2009 2010 2011 2012 2013 AVG 

Makanan       

Padi-Padian 8,86 8,89 15,85 17,04 8,24 11,78 

Umbi-umbian 0,51 0,49 0,99 0,86 0,45 0,66 

Makanan jadi 12,63 12,79 25,56 24,37 13,11 17,69 

Ikan 4,29 4,34 8,39 8,28 4,03 5,87 

Daging 1,89 2,10 4,04 4,32 1,88 2,85 

Telur dan susu 3,27 3,20 5,74 5,74 3,06 4,20 

Sayur-sayuran 3,91 3,84 8,03 7,40 4,43 5,52 

Kacang-kacangan 1,57 1,49 2,57 2,65 1,34 1,92 

Buah-buahan 2,05 2,49 4,21 4,72 2,33 3,16 

Minyak dan lemak 1,96 1,92 3,70 3,74 1,64 2,59 

Bahan Minuman 2,02 2,26 3,73 3,41 1,90 2,66 

Bumbu-bumbuan 1,08 1,09 2,08 1,98 0,96 1,44 

Konsumsi lainnya 1,33 1,29 2,14 2,11 1,04 1,58 

Minuman Beralkohol - -     

Tembakau dan sirih 5,26 5,25  12,16 6,24 7,96 

Jumlah makanan 50 51,43 97,91 99,79 50,66 70,08 

Sumber: www.bps.go.id, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kelompok barang pada kategori bahan 

makanan, makanan jadi mempunyai kontribusi terbesar yaitu setiap bulan rata-rata 

orang akan menghabiskan 17,69% dari total pengeluarannya untuk membeli 

makanan jadi, kemudian baru diikuti oleh kategori padi-padian pada peringkat 

kedua dengan persentase sebesar 11,78%. Hal ini mengindikasikan terjadi 

peningkatan kelas ekonomi dari masyarakat bahwa terjadi perubahan pola 

konsumsi masyarakat dari kategori padi-padian menjadi makanan jadi. 

Berdasarkan informasi Nielsen Global Survey, kondisi konsumen Indonesia 

merupakan salah satu di antara negara-negara yang paling optimis terhadap 

pertumbuhan ekonomi, peluang dunia kerja serta kondisi keuangan. Lembaga 

http://www.bps.go.id/
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Riset Nielsen pada tahun ini menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar 

untuk Indeks kepercayaan Konsumen Global (Nielsen’s Global Consumer 

Confidence Index, 2013)
1
. Berdasarkan survey global konsumen Nielsen 

(Nielsen’s Global Consumer Survey, 2013), meramalkan sentimen pertumbuhan 

ekonomi Indonesia ke depannya cukup kuat dengan peringkat tertinggi di 

kawasan Asia Pasifik. Sejalan dengan informasi Nielsen Lembaga Riset dan 

Konsultan Spire merilis data terkait pesatnya pertumbuhan industri consumer 

goods yang sejak tahun 2009 mengalami pertumbuhan rata-rata 10% setiap 

tahunnya, jika dikonversi ke nilai rupiah pertumbuhannya tak kurang dari 15 

trilyun rupiah setiap tahunnya, pertumbuhan yang terus-menerus positif tentunya 

akan turut menaikan nilai investasi pada bidang ini. Berdasarkan informasi 

Lembaga Riset dan Konsultan Spire Research berikut pada Gambar 1 disajikan 

pertumbuhan industri consumer goods dalam satuan trilyun rupiah untuk periode 

tahun  2009-2013. 

 

 
Sumber: www.spireresearch.com, 2013. 

Gambar 1 Pertumbuhan nilai transaksi consumer goods di Indonesia 

 

Berdasarkan beberapa kondisi di atas peluang industri consumer goods 

sangat menggiurkan baik bagi produsen-produsen yang sudah ada maupun 

produsen  baru yang akan masuk ke Indonesia menyebabkan persaingan di 

industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG) akan semakin kompetitif. Salah 

satu industri FMCG yang perkembangannya cukup pesat adalah industri makanan 

ringan (snack), pada tahun 2013 Lembaga Survey Nielsen mencatat rata-rata nilai 

transaksinya mencapai angka 495 milyar rupiah lebih setiap bulannya, kategori 

snack yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah snack kentang yang pada 

tahun 2013 rata-rata nilai transaksinya mencapai 160 milyar rupiah setiap 

bulannya berkontribusi sebesar 30% dari indutri snack secara keseluruhan. 

Berdasarkan kondisi tersebut potensi snack kentang sangat bagus, namun 

persaingan antar produsen juga sangat ketat. Seiring dengan semakin ketatnya 

persaingan produsen dituntut untuk memiliki strategi untuk tetap menjaga agar 

barang yang dihasilkan tetap kompxetitif di pasaran, salah satunya adalah 

http://www.spireresearch.com/
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penerapan strategi pemasaran yang tepat dan inovatif agar dapat memenangkan 

persaingan di pasaran. 

PT Universal Robina Coorporation (URC) merupakan perusahaan 

multinasional yang telah berinvestasi di Indonesia sejak tahun 2002. Adapun 

induk perusahaannya untuk industri makanan jadi adalah Jack’n Jill dengan nama 

grup JG Summit Holding Company yang berpusat di Manila, Filipina. PT URC 

Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan 

makanan jadi seperti permen, snack, wafer dan coklat. Salah satu produk 

unggulannya di Indonesia adalah snack kentang Piattos. Penjualan merek ini 

memberikan kontribusi yang paling besar untuk perusahaan yaitu sekitar 70% dari 

total penjualan.  Berdasarkan kekuatan merek, produk ini mempunyai potensi 

yang cukup kuat di pasaran karena telah 5 (lima) kali berturut-turut mendapatkan 

penghargaan “Best Brand Awards” dari tahun 2010 sampai 2014 yang di 

selenggarakan oleh Lembaga Riset Mars dan Majalah Bisnis Swa. Tabel 2 

merupakan nilai pangsa pasar produsen snack di Indonesia dan merupakan nilai 

rata-rata transaksi setiap bulan selama tahun 2013. 

 

Tabel 2 Pangsa pasar produsen snack di Indonesia 2013 
No Produsen Makanan Ringan Penjualan 

(juta) 

Volume 

(kg) 

ND  

(%) 

Pangsa 

Pasar (%) 

1 Indofood Fritolay Makmur 153.699 1.701.771 32 31 

2 Siantar Top Industri 31.530 498.132 6 6 

3 Tiga Pilar Sejahtera Food 29.142 289.457 6 6 

4 Sari Murni Ind. 23.093 479.469 4 5 

5 URC Indonesia 22.706 304.177 5 5 

6 Top Asli 21.065 661.284 4 4 

7 Liwayway 17.940 300.262 4 4 

8 Garuda Food Jaya 17.233 241.650 3 3 

9 Pasific Food 15.661 206.442 3 3 

10 Sentral Multi Rasa Utama 14.922 402.504 3 3 

11 Sinar Agung Product 14.592 262.655 3 3 

12 Arira Pangindo 12.092 180.326 3 2 

13 Kaldu Sari Nabati 10.437 177.596 2 2 

14 Others 111.133 2.099.990  22 

 Snack Total 495.245  100 100 
Sumber: Survey Nielsen 2013 

 

Berdasarkan data Lembaga Survey Nielsen tahun 2013, untuk industri 

snack PT Indofood Fritolay Makmur masih superior dengan penguasaan pasar 

lebih dari 30% dan nilai revenue rata-rata per bulannya lebih dari 153 milyar 

rupiah, jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya. PT URC berada di posisi kelima 

dengan penguasaaan pasar sebesar 5% dan rata-rata nilai revenue per bulannya 

22.706 miliar rupiah. Angka Nasional Distribusi (ND) atau cakupan area 

distribusi produk juga PT Indofood Fritolay Makmur sangat luas, informasi dari 

Lembaga Survey Nielsen mencatat lebih dari 30% produk PT Indofood 

terdistribusi secara Nasional, sedangkan untuk ND PT URC baru mencapai angka 

5%. Berdasarkan informasi dari Tabel. 2 nilai transaksi rata-rata perbulannya 

mencapai angka 495 milyar rupiah lebih. Selanjutnya pada Tabel 3 menunjukkan 

nilai pangsa pasar industri snack kentang berdasarkan merek dan nilai transaksi 

rata-rata merek tersebut setiap bulannya selama tahun 2013. 
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Tabel 3 Pangsa pasar industri snack kentang di Indonesia 2013 
No. Produsen Merek Penjualan 

(juta) 

Volume 

(kg) 

Pangsa 

Pasar (%) 

1 Indofood Fritolay Makmur Chitato 65.588 596.321 41 

2 Indofood Fritolay Makmur Lays 27.964 256.648 17 

3 Siantar Top Industri French Fries 19.065 314.829 12 

4 URC Indonesia Piattos 17.906 226.468 12 

5 Garuda Food Jaya Leo 13.257 174.020 8 

6 Mitra Niaga Globalindo Pringles 6.655 48.265 4 

7 Nirwana Lestari Mister Potato 4.513 45.388 3 

8 Others Others 5.051 63.109 3 

 Snack Total  159.999 1.725.048 100 
 Sumber: Survey Nielsen 2013 

 

Pada kategori Industri snack kentang informasi Lembaga Survey Nielsen 

2013 mencatat dua produk PT Indofood Fritolay Makmur, yaitu Chitato dan Lays 

sangat dominan menguasai pasar dengan nilai rata-rata penjualan setiap bulannya 

berturut-turut 65.588 dan 27.946 milyar rupiah, sedangkan PT URC menempatkan 

produknya diperingkat keempat yaitu Piattos dengan nilai penjualan rata-rata per 

bulannya sebesar 17.906 milyar. Penguasaan pasar dua produk PT Indofood 

Fritolay Makmur dengan merek Chitato dan Lays sangat superior dengan angka 

41% dan 17%, peringkat ketiga ditempati oleh produk PT Siantar Top Industri 

dengan merek STT (French Fries), sedangkan penguasaan pasar PT URC pada 

kategori snack kentang ini dengan merek Piattos ada diperingkat keempat terpaut 

tipis dari French Fries dengan angka 11,5%. 

Beberapa kondisi di atas menuntut produsen untuk mempunyai strategi 

pemasaran yang unggul, salah satu strategi untuk melakukan penetrasi pasar 

adalah promosi. Berdasarkan penelitian Blattberg dan Nelsin (1990), ada 3 (tiga) 

tipe promosi berdasarkan jalur distribusinya yaitu promosi produsen langsung ke 

konsumen (consumer promotions), promosi produsen ke outlet besar atau promosi 

perdagangan (trade promotions), kemudian promosi dari outlet besar ke outlet 

kecil (retailer promotions). Peningkatan biaya promosi setiap tahunnya hal ini 

tentunya akan menjadi beban bagi perusahaan jika tidak diikuti oleh 

meningkatnya penjualan perusahaan. Promosi yang dijalankan diharapkan dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian disemua jalur distribusi baik ditingkatan 

grosir maupun retail sampai kepada konsumen. Berdasarkan Informasi Lembaga 

Survey Nielsen, karakteristik produk pada industri snack terhadap kompetitornya 

cenderung bersifat subtitusi, yang artinya ketersediaan produk di grosir/retail 

sangat penting  agar konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk, karena 

jika produk tidak tersedia maka konsumen cenderung akan dengan mudah beralih 

ke merek lain yang tersedia. Berdasarkan kondisi ini peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian terkait aktifitas promosi pada tingkat grosir/retail yaitu 

promosi perdagangan (trade promotions) karena promosi yang dilakukan 

perusahaan pada tingkat konsumen sudah cukup berhasil dengan diperolehnya 

penghargaan “Best Brand Awards” untuk produk Piattos. berikut pada Tabel 4 

disajikan informasi biaya promosi perdagangan PT URC untuk kategori snack 

dengan merek Piattos dari tahun 2012-2014. 
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Tabel 4 Biaya promosi perdagangan (trade promotion) PT URC kategori snack 
Keterangan Tahun Total 

2012 2013 2014 
Biaya Promosi (Rp) 654.181.876 1.255.887.904 1.643.513.981 3.553.583.761 

Penjualan (Rp) 17.361.597.910 21.523.882.136 23.784.024.463 62.669.504.509 

Kontribusi Biaya 

Promosi (%) 

3,8% 5,8% 6,9% 5,7% 

Penjualan (karton) 351.356 434.604 476.676 1.262.636 

Biaya Promosi per karton 1.862 2.890 3.448 2.814 

 Sumber: Divisi Trade Marketing PT URC Indonesia. 

 

Informasi pada Tabel 4 adalah biaya promosi perdagangan kategori snack 

kentang Piattos pada periode 2012-2014 yang digunakan oleh Divisi Trade 

Marketing PT URC. Biaya promosi perdagangan dan nilai penjualan pada Tabel 4 

merupakan data rata-rata untuk setiap tahunnya. Kategori snack kentang 

merupakan penyumbang terbesar baik secara biaya promosi penjualan yang 

digunakan maupun penjualan yang dihasilkan yaitu lebih dari 70% dari 

keseluruhan biaya promosi dan penjualan perusahaan. Semakin meningkatnya 

biaya promosi perdagangan dari tahun 2012-2014 juga diikuti dengan 

meningkatnya penjualan perusahaan. Namun, persentase kontribusi promosi 

perdagangan juga mengalami peningkatan yang artinya secara persentase beban 

perusahaan meningkat setiap tahunnya. Biaya promosi perdagangan produk snack 

kentang Piattos per kartonnya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Kondisi ini menjadi perhatian perusahaan sehingga muncul pertanyaan apakah 

aktifitas promosi perdagangan yang di jalankan sudah tepat sehingga berpengaruh 

terhadap pembelian yang dilakukan oleh toko yang akhirnya berimplikasi pada 

peningkatan penjualan perusahaan. 

Berdasarkan kondisi ini maka PT URC merasa perlu untuk meneliti lebih 

lanjut apakah aktifitas promosi perdagangan yang dijalankan  oleh Divisi Trade 

Marketing sudah tepat dalam mempengaruhi keputusan pembelian toko. Pada sisi 

lain persaingan pada industri ini semakin ketat kondisi ini perlu diwaspadai oleh 

perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut perusahaan merasa perlu melakukan 

peninjauan yang mendalam secara intensif dalam memaksimalkan peran promosi 

perdagangan untuk mempengaruhi pembelian outlet disemua jalur distribusi baik 

toko star outlet, grosir dan retail yang pada akhirnya berimplikasi pada 

peningkatan penjualan perusahaan. Informasi dari Lembaga Riset Nielsen terkait 

perilaku konsumen bahwa keputusan pembelian konsumen di Indonesia sangat 

dipengaruhi oleh bauran pemasaran terutama promosi. Berdasarkan survey yang 

dilakukan Nielsen bahwa 39% pembeli di Indonesia secara aktif mencari promosi 

selama mereka berbelanja, selanjutnya 24% konsumen dipengaruhi iklan dalam 

melakukan pembelian. 

Beberapa aktifitas bauran pemasaran untuk menyokong penjualan sudah 

dijalankan oleh perusahaan, terutama aktif melakukan promosi perdagangan 

disemua jalur distribusi untuk meningkatkan volume penjualan. Namun, apakah 

aktifitas promosi perdagangan yang telah dijalankan sudah tepat dan 

mempengaruhi pembelian outlet. Fokus pada penelitian ini adalah aktifitas 

promosi perdagangan yang mempengaruhi pembelian di  tingkat star outlet, grosir 
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dan retail. Dibutuhkan kajian agar aktifitas promosi perdagangan yang dijalankan 

tepat sasaran dan kedepannya dapat memberikan masukkan bagi perusahaan 

terkait aktifitas promosi perdagangan yang akan dijalankan, sehingga biaya yang 

dikeluarkan untuk aktifitas tersebut dapat benar-benar tepat sasaran dan efisien. 

Berdasarkan kondisi di atas, maka penulis meneliti apakah aktifitas promosi 

perdagangan yang dijalankan perusahaan sudah tepat. 

   

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas beberapa masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana komposisi aktifitas promosi perdagangan snack kentang Piattos 

pada outlet kategori star outlet, grosir dan retail. 

2. Jenis-jenis aktifitas promosi perdagangan apa yang berpengaruh terhadap 

penjualan snack kentang Piattos pada outlet kategori star outlet, grosir dan 

retail. 

3. Strategi promosi penjualan seperti apa yang tepat untuk meningkatkan 

penjualan snack kentang Piattos pada outlet kategori star outlet, grosir dan 

retail. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

1. Menggambarkan komposisi aktifitas promosi perdagangan snack kentang 

Piattos pada outlet kategori star outlet, grosir dan retail. 

2. Menganalisis pengaruh aktifitas promosi perdagangan terhadap penjualan 

snack kentang Piattos pada outlet kategori star outlet, grosir dan retail. 

3. Merekomendasikan strategi promosi perdagangan yang tepat untuk 

meningkatkan penjualan snack kentang Piattos pada outlet kategori star outlet, 

grosir dan retail.  

 

  

Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi penulis, mendapat pengalaman praktis serta mengaplikasikan teori-teori 

terkait aktifitas pemasaran, khususnya jenis-jenis aktifitas promosi 

perdagangan yang berpengaruh terhadap peningkatan penjualan. 

2. Bagi manajemen PT URC, diharapkan dapat menjadi masukkan terkait 

strategi aktifitas promosi perdagangan yang sedang dijalankan, dan 

kedepannya dapat menjadi referensi dalam menjalankan aktifitas promosi 

perdagangan yang dapat meningkatkan penjualan. 

3. Bagi pembaca, diharapkan tulisan ini dapat menambah wawasan terkait 

aktifitas pemasaran, khususnya aktifitas promosi perdagangan yang dapat 

meningkatkan penjualan.  

4. Bagi institusi pendidikan, diharapkan tulisan ini menjadi pertimbangan bagi 

akademisi dalam mengevaluasi teori dan metode yang digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh aktifitas promosi perdagangan terhadap penjualan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




