
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bisnis produk minuman isotonik dengan merek “Pocari Sweat” dari tahun-

ketahun mengalami perkembangan yang pesat.  Produsen pembuat Pocari Sweat 

yakni PT Amerta Indah Otsuka telah mampu merebut 87% pangsa pasar minuman 

isotonik (PT Amerta Indah Otsuka, 2005).  Dengan pangsa pasar yang besar 

tersebut menempatkan Pocari Sweat sebagai market leader di industri minuman 

isotonik. Tabel 1 menunjukkan data volume dan nilai pasar minuman isotonik di 

Indonesia.  

 

Sumber : PT. Amerta Indah Otsuka (2005) 

 Gambar 1. Volume dan Nilai Pasar Minuman Isotonik Tahun 2005 

 

Keberhasilan Pocari Sweat menjadi market leader minuman isotonik tidak 

terlepas dari keberhasilan perusahaan dalam mengelola bauran pemasaran menjadi 

strategi pemasaran yang handal.  Distribusi merupakan komponen bauran 
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hingga ke konsumen.  Menurut Hiam dan Schewe (1994) distribusi adalah 

pergerakan produk di semua tahap pengembangannya, dari perolehan sumberdaya 

melalui proses produksi sampai ke penjualan akhir.  Keberhasilan proses  distribusi 

tergantung dari siapa yang menjalankan fungsi pemasaran dan saluran pemasaran 

yang digunakan, sehingga produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen.   

Menurut Irawan (2002) faktor keunggulan distribusi oleh suatu perusahaan, 

paling tidak dapat memberikan kontribusi 25%-50% terhadap total faktor kesuksesan 

pemasaran produk.  Dengan nilai kontribusi yang cukup besar, menandakan bahwa 

keberhasilan distribusi sangatlah penting dalam meningkatkan profit  perusahaan.  

Hal ini dapat diwujudkan dengan pemilihan saluran pemasaran yang tepat. 

Semakin besar pangsa pasar mengakibatkan makin luasnya jalur distribusi 

yang digunakan oleh suatu  perusahaan.  Hal ini mengakibatkan tugas perusahaan 

makin banyak dalam mengelola dan mengontrol saluran distribusinya dengan 

sumberdaya yang terbatas. Dengan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya, 

maka dibutuhkan seorang perantara sebagai pelaku pemasaran dalam 

menghubungkan antara kepentingan produsen dan konsumen.  Menurut Hiam dan 

Schewe (1994) perantara (Intermediaries) berperan dalam membuat pergerakan 

produk menjadi lebih efisien dan efektif.  Perantara dapat disebut juga middleman, 

retailer, wholesaler atau distributors. 

Saat ini PT Amerta Indah Otsuka (PT AIO) telah memiliki dua perantara yang 

berperan dalam menjalankan saluran distribusinya. Mereka adalah cabang dan 

distributor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Jumlah perantara terbanyak 

yang digunakan oleh perusahaan adalah melalui distributor dengan jumlah sebesar 

30 perusahaan.  Distributor memberikan kontribusi terhadap PT AIO terhadap total 

penjualan sebesar 20%.  Peran distributor sangat besar dalam membantu 



 3 

keterbatasan-keterbatasan pemasaran yang dimiliki perusahaan, seperti; 

permasalahan jarak geografis, penawaran produk harus ditempatkan di tempat yang 

sesuai dan mudah dijangkau oleh konsumen membutuhkan biaya yang tinggi 

dengan wilayah distribusi yang luas (Sudarmadi, 2004).  Selain itu, distributor juga 

berperan sebagai pengganti perusahaan dalam menjalin hubungan dengan 

konsumen.  Keberhasilan distributor dalam membangun jaringan pemasaran dan 

meningkatkan jumlah pasar merupakan cerminan keberhasilan perusahaan.  

Distributor Pocari Sweat mengelola jalur pemasaran yang cukup luas seperti; pasar 

tradisional, pasar moderen (supermarket, hypermarket, mini market), grosir, horeka, 

pusat olahraga/golf, koperasi, kantin dan lain-lain.  Bila ditinjau dari luasnya wilayah 

distribusi tersebut, terlihat peran penting distributor dalam membina dan mengelola 

dengan baik anggota saluran distribusinya.  Bagaimanapun juga sikap dan kinerja 

distributor terhadap anggota saluran distribusinya berdampak langsung bagi 

keberhasilan dalam membangun jalur distribusi perusahaan. 

Berdasarkan informasi dari PT AIO jumlah konsumsi Pocari Sweat 

bertambah tiap tahunnya.  Hal ini dapat dilihat dari perbandingan konsumsi Pocari 

Sweat tahun 2004 dan 2005 yang tersebar diseluruh wilayah distribusi, yaitu 

Sulawesi, Kalimantan, Bali & NTB, Jatim, Jateng, Jabar dan Banten, Jakarta, 

Sumatera 2 dan Sumatera 1.  Gambar 2 menunjukkan grafik kenaikan jumlah 

konsumsi Pocari Sweat (ml/penduduk/tahun) tahun 2004 dan 2005.  Pada Gambar 2 

terlihat bahwa secara umum jumlah konsumsi Pocari Sweat  Per Kapita diseluruh 

wilayah distribusi Pocari Sweat pada tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan tahun 

2004. Kenaikan konsumsi Pocari untuk setiap penduduknya ini menandakan 

tingginya volume Pocari yang diminum.  Artinya kesadaran akan pentingnya 

mengkonsumsi Pocari untuk kesehatan tubuh dapat dikategorikan sudah tinggi 
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Sumber : Departemen Planning and Analysis PT AIO, 2005 

 
Gambar 2. Perkembangan Konsumsi Pocari Sweat Per Kapita 

(ml/penduduk/tahun) 

 
Namun lebih lanjut perlu dipahami bahwa jumlah kenaikan konsumsi Pocari 

didominasi oleh wilayah ibu kota propinsi yakni Jakarta dengan 1161 

ml/penduduk/tahun serta Bali & NTB diurutan kedua dengan 434 

ml/penduduk/tahun, sedangkan untuk daerah lainnya relatif masih rendah di bawah 

nilai konsumsi Pocari Indonesia.   

 Jakarta dinilai sebagai daerah padat penduduk dengan tingkat ekonomi dan 

pendidikan yang rata-rata tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, 

sedangkan Bali & NTB merupakan tempat pariwisata yang sering dikunjungi turis-

turis mancanegara yang tentunya memiliki basic ekonomi dan pengetahuan yang 

tinggi. Dengan jumlah konsumsi Pocari tertinggi  di kedua wilayah ini 

mengindikasikan tingginya tingkat kesadaran dan pengetahuan akan kesehatan dari 

masyarakatnya.  Artinya produk minuman isotonik seperti Pocari Sweat tentu akan 

dengan mudah diterima dan dikonsumsi secara rutin, karena manfaat-manfaat yang 

ditawarkan Pocari bagi kesehatan sesuai dengan kebutuhan.  Berdasarkan kajian di 

atas menggambarkan bahwa peningkatan KPK Pocari belum merata disetiap 
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wilayah distribusinya.  Masing-masing wilayah distribusi tentu memiliki 

permasalahan sendiri-sendiri dalam menjual dan memasarkan produk Pocari.  

Contohnya di wilayah distribusi yang jauh dari pusat kota menyebutkan bahwa 

ketetapan peningkatan target penjualan setiap bulannya  kepada para distributor 

tidak diikuti dengan dukungan yang diberikan oleh perusahaan (PT AIO) seperti 

dukungan promosi below the line dan dukungan armada penjualan.  Dukungan 

promosi PT AIO lebih difokuskan kepada daerah ibu kota dan propinsi.  Hal ini  

menjadi hambatan bagi distributor dalam memasarkan produk Pocari di wilayahnya, 

khususnya di daerah pelosok dan kampung-kampung.  Permasalahannya adalah 

kurangnya informasi mengenai produk dan manfaatnya bagi masyarakat tersebut.  

Mereka beranggapan minuman Pocari Sweat sama dengan minuman ringan lainnya 

seperti Coca-cola, Fanta dan lain-lain.  Dengan rasa dan variasi yang sedikit dari 

Pocari, tentunya masyarakat tersebut lebih memilih minuman ringan lain yang 

beragam rasanya dan harga yang lebih terjangkau.  Kendala inilah yang sering 

dihadapi distributor di daerah-daerah, sehingga tidak heran jika terjadi banyak 

pelanggaran yang dilakukan distributor  seperti pelanggaran batas wilayah 

pendistribusian produk (coverage area) atau infiltrasi produk dengan tujuan meraih 

profit, pelanggaran terhadap harga jual yang tidak sesuai kesepakatan dan lain-lain.         

Kenyataan lain di lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya distributor 

Pocari Sweat yang keluar masuk perusahaan.  Artinya peningkatan jumlah 

distributor yang masuk menjadi distributor Pocari Sweat diikuti dengan peningkatan 

jumlah distributor Pocari Sweat yang dikeluarkan atau keluar dari perusahaan.  Saat 

ini dari total jumlah distributor yang ada sebanyak 30 distributor terdapat empat 

perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan.  Hal ini disebabkan oleh 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh distributor Pocari Sweat yang tidak 
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dapat ditolerir oleh perusahaan  Bila ditinjau dari sisi distributor, ketidakpatuhan 

distributor terhadap peraturan perusahaan merupakan indikator adanya ketidak 

puasan atas peraturan yang ada.  Artinya terdapat kesenjangan antara harapan  

terhadap prinsipal dengan kenyataan yang diterima oleh distributor.  Harapan dari 

masing-masing distributor adalah berbeda-beda tergantung dari kebutuhannya.  

Distributor Pocari Sweat memiliki latar belakang bank garansi, badan usaha yang 

beragam serta lama waktu bekerjasama dengan PT AIO yang berbeda.  Tinggi 

rendahnya modal usaha dapat ditunjukkan dengan nilai nominal bank garansi yang 

bernilai sebesar Rp. 100 juta hingga Rp. 2 miliar.  Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan dalam kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing distributor.  

Menyikapi kenyatan di lapangan seperti diuraikan di atas, perusahaan dituntut untuk 

peduli dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.   Distributor 

merupakan mitra kerja sekaligus pelanggan (customer external) yang harus 

dipelihara dengan baik untuk mendukung perusahaan menjadi yang terdepan. 

Saat ini PT Amerta Indah Otsuka mempunyai tujuan kedepan untuk 

memelihara kerjasama yang baik dengan para distributornya agar meminimalkan 

jumlah distributor Pocari Sweat yang keluar atau dikeluarkan oleh perusahaan.  Hal 

ini dilandasi oleh biaya untuk mendapatkan distributor baru lebih besar dibandingkan 

biaya memelihara dan menjaga distributor yang ada. Distributor baru memerlukan 

pengarahan dan penyesuaian ulang dari perusahaan yang akan membutuhkan 

waktu dan tenaga tambahan.  Selain itu tidak dapat dijamin kualitas atau kinerja 

distributor baru lebih baik dibandingkan distributor lama.  Untuk itu dalam 

membangun saluran distribusi yang tangguh dibutuhkan distributor yang loyal 

kepada perusahaan dalam menjalin kerjasama.  Hal ini merupakan salah satu upaya 

dalam memelihara kerjasama dengan para distributor. 
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Loyalitas atau kesetiaan distributor dapat dicapai bila kepuasan telah 

dirasakan.  Perlu diketahui bahwa masing-masing distributor memiliki perbedaan 

dalam sikap terhadap tugas distribusinya, seperti; penanganan promosi, negosiasi, 

penyimpanan, kontrak dan kredit. Oleh karena itu bagi perusahaan pengetahuan 

akan keinginan-keinginan distributor harus dapat dipelajari dengan baik.  Hal ini 

dapat dilakukan dengan menempatkan distributor sebagai pelanggan perusahaan.  

Menurut Scott (2003) rahasia mendapatkan hubungan kerjasama yang baik adalah 

dengan memperlakukan setiap orang sebagai pelanggan.  

Kepuasan terhadap suatu perusahaan ditetapkan oleh pelanggan dalam hal 

ini adalah distributor.  Perusahaan hanya dapat menetapkan jenis layanan yang 

diberikan kepada distributor.  Untuk dapat memberikan sesuatu yang bernilai lebih 

tidak cukup hanya dengan memberikan layanan saja, melainkan harus dapat 

memberikan kepuasan pada pelanggan.  Dengan pemahaman akan keinginan dan 

kebutuhan distributor, akan membantu perusahaan dalam merumuskan jenis 

pelayanan yang terbaik dalam membangun kerjasama dengan distributor dan 

sebagai evaluasi bagi kinerja distribusi perusahaan untuk terus melakukan 

perbaikan-perbaikan atas pelayanan yang diberikan demi  mencapai kepuasan 

pelanggan.   

Penelitian mengenai kepuasan distributor jarang dilakukan.  Pada umumnya 

konsumenlah yang menjadi objek utama yang paling sering dikaji tingkat 

kepuasannya.  Padahal distributor merupakan elemen penting dalam membangun 

kepuasan konsumen.  Untuk itu penelitian dengan judul “Analisis Kepuasan 

Distributor PT Amerta Indah Otsuka” penting untuk dilakukan.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengelompokkan distributor berdasarkan kesamaan karakteristik, 

menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan distributor Pocari Sweat 
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PT Amerta Indah Otsuka,  menganalisa tingkat kepuasan distributor Pocari Sweat 

PT Amerta Indah Otsuka, dan merekomendasikan strategi distribusi untuk 

meningkatkan kepuasan distributor. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas terdapat indikator ketidakpuasan dari sisi 

distributor terhadap perusahaan.  Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya distributor 

Pocari Sweat yang keluar masuk perusahaan.  Sampai saat ini sudah empat dari 30 

perusahaan yang dikeluarkan oleh PT AIO.  Perlu diketahui bahwa satu orang  

distributor bertanggung jawab atas satu wilayah distribusi yang mencakup 

kabupaten hingga propinsi.  Hal ini menunjukkan bahwa kehilangan satu orang 

distributor mengakibatkan berkurangnya peluang pasar yang akan didapatkan 

prinsipal disuatu wilayah tertentu. Artinya akan berdampak juga pada berkurangnya 

pangsa pasar Pocari Sweat di wilayah tersebut, yang rata-rata jumlahnya mencapai 

lebih dari satu juta penduduk. Kenyataan lain yang melatarbelakangi perumusan 

masalah ini adalah tujuan PT AIO untuk memperkuat saluran distribusi dimasa yang 

akan datang dengan memelihara dan mengelola anggota saluran distribusinya 

(distributor).  Untuk itu perusahaan harus mengetahui kebutuhan dan  kepentingan 

dari distributornya yang disesuaikan dengan kepentingan perusahaan.  

Pengetahuan akan kepuasan distributor merupakan masukan yang baik untuk 

meningkatkan kinerja distribusi perusahaan.  Untuk itu dalam menganalisa kepuasan 

distributor terlebih dahulu perlu dilakukan pengelompokkan distributor berdasarkan 

kesamaan karakteristiknya.  Hal ini penting untuk dilakukan mengingat beragamnya 

karakteristik distributor, seperti: latar belakang badan usaha, bank garansi dan lama 

waktu menjadi distributor PT AIO.  Setelah dilakukan pengelompokkan distributor, 
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kemudian dilakukan analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan 

dan tingkat kepuasan dari masing-masing kelompok.  Oleh karena itu rumusan 

masalah yang akan dianalisa  adalah; 

1. Bagaimana kelompok distributor berdasarkan kesamaan karakteristiknya? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan distributor Pocari Sweat  

PT Amerta Indah Otsuka?  

3. Bagaimana tingkat kepuasan distributor Pocari Sweat PT Amerta Indah 

Otsuka? 

4. Bagaimana cara yang terbaik untuk meningkatkan kepuasan distributor? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, penelitian ini bertujuan 

untuk; 

1. Mengelompokkan distributor berdasarkan kesamaan karakteristik 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan distributor Pocari 

Sweat PT Amerta Indah Otsuka.  

3. Menganalisa tingkat kepuasan distributor Pocari Sweat PT Amerta Indah 

Otsuka. 

4. Merekomendasikan strategi distribusi untuk meningkatkan kepuasan 

distributor. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Manajemen perusahaan sebagai masukan dalam upaya untuk meningkatkan 

kinerja distribusi perusahaan. 

2. Penulis, yakni merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang  

telah diperoleh dibidang pemasaran. 
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3. Masyarakat luas, sebagai referensi dalam membangun kemitraan di bidang 

ditribusi.   

1.5. Ruang Lingkup 

 Penelitian tentang kepuasan distributor Pocari Sweat dibatasi dalam lingkup 

distributor lokal Pocari Sweat yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.  Distributor 

lokal yang dimaksud adalah distributor yang status keberadaannya tidak berkaitan 

dengan unsur PT Amerta Indah Otsuka atau berdiri sendiri dan berbadan hukum. 

 

 

 

 

 




