
1.1 Latar Belakang 

Alkohol telah dikenal orang sejak lama. Pada mulanya alkohol hanya diman- 

faatkan sebagai bahan pembuat minuman, namun kini pemanfaatan alkohol telah le- 

bih meluas lagi yaitu sebagai bahan baku bagi berbagai industri seperti industri kos- 

metika, farmasi, kedokteran dan rokok. Gambar 1 memperlihatkan prosentase pe- 

nyerapan alkohol oleh beberapa industri dari total penggunaan alkohol sebesar 

38 479 976 liter selama periode tahun 1986-1990. Besarnya prosentase masing- 

masing sebagai berikut industri minuman (80.60%), kosmetika (14.06%), kacamata 

(2.33%), rokok (I.@%), furniture (0.88%) dan industri lain (0.49%). 
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Gambar 1. Prosentase Penyerapan Alkohol sebagai Bahan Baku Industri 
'Mun 1986-1990. 
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Meskipun pemanfaatan alkohol oleh industri minuman masih dominan tetapi 

secara umum konsumsi nasional alkohol terus meningkat bersamaan dengan berkem- 

bangnya industri yang memanfaatkan alkohol, hal ini terlihat dari trend konsumsi zl- 

kohol tahun 1986-1990 (Gambar 2) menunjukkan adanya peningkatan konsumsi al- 

kohol. Penurunan konsumsi alkohol tahun 1989 disebabkan beberapa industri tidak 

tercatat memanfaatkan alkohol pada tahun tersebut (industri pemberantas hama, alat 

kantor dan sekolah, barang karet) namun pada tahun berikutnya kembali meng- 

konsumsi alkohol (tahun 1990) bahkan bertambah dengan industri lainnya (industri 

farmasi, minuman ringan dan damar buatan), penjelasan lebih lanjut dapat dilihat 

pada 'hbel Lampiran 1. 
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Gambar 2. Trend Konsumsi Alkohol Nasional W u n  1986-1990 



Pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan alkohol yang dernikian besar ter- 

nyata belum seluruhnya dipenuhi oleh perusahaan lokal, sebagian alkohol seperti un- 

tuk kebutuhan industri kosmetika, rokok putih dan barang karet masih diimpor dalam 

jumlah yang cukup besar yaitu sebesar 260 400 liter atau 0.68 % dari total 

kebutuhan alkohol selama periode tahun 1986-1990 (Tabel Lampiran 1). Hal ini 

merupakan tantangan bagi para produsen alkohol untuk dapat memenuhi kebutuhan 

industri tersebut, sehingga kebutuhan tersebut cukup dipenuhi oleh produksi dalam 

negeri. Disamping itu peluang pasar alkohol yang semakin berkembang dapat 

menjadi dasar bagi pengembangan usaha di bidang peralkoholan. 

PT Perkebunan XIV (PTP XIV) sebagai salah satu produsen alkohol pada sa- 

lah satu unit usahanya yaitu Pabrik Spiritus dan Arak Palimanan (PSA Palimanan), 

merupakan perusahaan perintis yang memproduksi alkohol. Pabrik ini berdiri sejak 

tahun 1883 dan menyerap tetes tebu sebagai bahan baku pembuatan alkohol dari PTP 

XIV sebesar 25-30% untuk memproduksi tiga jenis produknya yaitu arak, alkohol 

dan spiritus. Sejak pertama kali produksi, arak diekspor ke Belanda sebagai pasar 

tunggalnya, sedangkan pemasaran alkohol dan spiritus dilakukan di dalam negeri. 

Diantara ketiga produk tersebut alkohol paling banyak diproduksi oleh PSA Pali- 

manan yaitu sebesar 51.64%, diikuti oleh produksi spiritus sebesar 44.48% dan arak 

sebesar 3.88% dari total produksi selama periode tahun 1989-1992 di PSA 

Palimanan. Namun kemampuan produksi yang tinggi (20 000 liter per hari) 

tampaknya belum dapat diimbangi oleh usaha pemasarannya. Hal ini dilihat bahwa 

penjualan (sales) alkohol tahun 1989-1992 belum dapat mengikuti kemampuan pro- 

duksinya, sedangkan penjualan arak dan spiritus masih dapat mengimbangi pro- 

duksinya (Gambar3). 
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Gambar 3. Diagram Batang Produksi dan Penjualan Alkohol, Arak dan 
Spiritus W u n  1989-1992 di PSA Palimanan 

Meskipun demikian dengan skala usahanya yang lebih kecil (4 925 

kiloliterltahun) dibandingkan dengan para pesaingnya (Tabel Lampiran 2). PSA 

Palimanan temyata memilii pangsa pasar yang cukup besar dan semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 1989 pangsa pasar sebesar 16.80% dan pada tahun 

1990 sebesar 19.39%. Ini berarti PSA Palimanan memiliki kemampuan untuk terus 

mengikuti perkembangan industri yang mempergunakan alkohol serta memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada (Tabel Lampiran 1). Untuk mencapainya, maka perlu 

didukung oleh usaha perolehan informasi pasar yang semaksimal mungkin serta 



pembenahan strategi pemasaran. Selain untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oIeh PTP XIV juga untuk mendorong peningkatan penjualan alkohol. 

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan strategi pemasaran diperlukan taktik- 

taktik untuk mempertahankan posisi perusahaan. 

Faktor-faktor yang secara umum mempengaruhi strategi pemasaran adalah 

faktor eksternal (misalnya pesaing, harga alkohol, kebijakan pemerintah) dan inter- 

nal (misalnya teknologi produksi, manajemen pemasaran) dari perusahaan. Penyu- 

sunan strategi pemasaran haruslah meninjau faktor-faktor tersebut dengan meman- 

faatkan peluang dan mengatasi kelemahannya mempergunakan kekuatan yang dimili- 

ki oleh pemsahaan serta menghadapi tantangan-tantangan yang ada. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Tantangan perkembangan industri yang menyebabkan peningkatan kebutuhan 

alkohol tampaknya perlu menjadi perhatian bagi produsen alkohol, karena hal ini da- 

pat menjadi peluang bagi pengembangan produksi alkohol. Namun demikian upaya 

peningkatan serta pembenahan di bidang produksi yang tidak disertai oleh suatu tek- 

nik pemasaran yang baik akan menjadi kurang berarti. Karena untuk rneraih peluang 

tersebut tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan usaha pemasaran yang efek- 

tif serta kemampuannya menghadapi situasi dan lingkungan pasar yang kompleks. 

Permasalahan dalam pemasaran alkohol oleh PTP XIV adalah kondisi pemasa- 

rannya yang belum menggembirakan, sehingga belum dapat mengikuti kemampuan 

produksi yang lebih tinggi. Faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi 

penyebab kurang berkembangnya pemasaran alkohol tersebut adalah: 



(I) Masalah persaingan harga di pasar yang diakibatkan oleh distributor yang 

menjual alkohol dibawah harga kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi 

Alkohol Spiritus (AAS). 

(2) Terdapatnya perbedaan penetapan cukai alkohol terhadap beberapa jenis industri 

(cukai 0%-70%) dan tidak meratanya pengenaan cukai alkohol untuk seluruh 

wilayah Indonesia (cukai hanya dikenakan untuk wilayah Jawa dan Madura). 

(3) Kualitas produk yang dihasilkan PSA Palimanan belum sepenuhnya sesuai de- 

ngan permintaan pasar, yaitu baunya yang masih menyengat sehingga belum 

mampu memasuki seluruh industri. 

(4) Kurangnya informasi pasar karena masih tergantung dari distributor dan belum 

adanya bagian yang khusus menangani pemasaran di PTP XIV. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PTP XIV yang tersebut di 

atas, maka dilakukan penelaahan melalui kegiatan geladikarya ini yang bertujuan: 

(1) Tujuan Umum 

- Mengevaluasi strategi pemasaran alkohol di PTP XIV serta menyusun stra- 

tegi untuk mengatasi permasalahan pemasaran yang dihadapi oleh PTP 

X N ,  sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualannya sesuai dengan 

kemampuan produksin ya. 



(2) Tujuan Khusus 

- Mengkaji penyebab tidak berkembangnya pemasaran alkohol yang dilaku- 

kan oleh PTP XIV, melalui tinjauan bauran pemasaran yang menyangkut 

produk (daya kompetitif produk, kesesuaian mutu produk dengan 

permintaan pasar), harga (kebijakan penetapan harga oleh asosiasi dan 

pemerintah), promosi dan distribusi (menyangkut penyebaran rnaupun 

perolehan informasi pasar). 

- Merumuskan alternatif strategi pernasaran alkohol yang sesuai bagi PTP 

XIV. 




