
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Jangka Panjang I (PJP) di Indonesia telah berhasil meningkat- 

kan pendapatan per kapita dari sekitar US $ 70 pada awal Repelita I menjadi US $ 

700 menjelang akhir Repelita V. Kondisi in i  tentunya tidak terlepas dari peran ke- 

duabelas sektor lapangan usaha terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sema- 

kin membaik walaupun ada beberapa sektor yang menurun. Data mengenai kontri- 

busi dari kedua belas sektor lapangan usaha atas dasar harga berlaku terhadap PDB 

disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Kontribusi Tiap Lapangan Usaha Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 
1988-1990 (46) 

No. Lapangan Usaha 

Atas Dasar Harga Berlaku 

Pertanian, Peternakan, Kehutanan 
dan Perikanan 

Pertambangan dan Penggalian 

Industri dan Pengolahan 

Listrik, Gas dan Air Hinum 

Bangunan 

Perdagangan, Hotel dan Restoran 

6.1. Perdagangan Besar & Eceran 

6.2. Hotel dan Restoran 

Pengangkutan dan Komunikasi 

Bank ti Lembaga Keuangan lainnya 

Sewa Rumah 

Pemerintah dan Pertahanan 

Jasa- j asa 

Produk Domestik Bruto 

Sumber : Statistik Indonesia 1991, BPS 



Berdasarkan data di atas terlihat bahwa peran sektor industri dan pengolahan 

meningkat dari 18,47 % pada tahun 1988 rnenjadi 19,53 % pada tahun 1990 meski- 

pun mengala~ni sedikit penurunan pada tahun 1989. Sektor industri pengolahan ini 

meliputi pengolahan pangan, pengolahan bahan baku pangan utama, industri kosme- 

tik dan farmasi serta industri perlengkapan ruinah tangga dan industri pakaian jadi. 

Sektor industri dan pengolahan tentunya ~neinerlukan suatu sarana untuk me- 

nyampaikan produk tersebut kepada konsumen yang dikenal dengan istilah pendis- 

tribusian produk. Distribusi merupakan salah sat11 kegiatan dalam bauran pemasaran 

yang sangat penting dalam upaya nienyarnpaikan produk kepada konsumen. Hal ini 

secara tidak langsung me~nbuka suatu peluang usaha baru dalam lapangan usaha 

perdagangan baik perdagangan besar maupun eceran. Sumbangan sektor perdagang 

an besar dan eceran atas dasar harga konstan 1983 terhadap PDB terlihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 2. Kontribusi Sektor Perdawanoan Besar dan Eceran Terhadap Produk 
Domestik Bruto Tahun 1988-1990 (%) 

T a h u n  K o n t r i b u s i  ( A t a s  Dasar Harga Kons tan)  

Sumber : S t a t i s t i k  I n d o n e s i a  1991, BPS 

Dengan kondisi perekonomian yang senlakin baik (rata-rata 6,6%) dan pening- 

katan jurnlah wanita karir dewasa ini  semakin banyaknya anggota masyarakat ter- 

utarna di kota-kota besar yang berbelanja di pasar swalayan yang merupakan salah 

satu bentuk dari usaha eceran. Hal ini juga mendorong pertuinbuhan industri pasar 

swalayan di Indonesia, sehingga hampir di setiap wilayah kita ju~npai paw-pasar 

swalayan dengan mudah. Kehadiran pasar swalayan mulai dirasakan menggeser 

fungsi pasar tradisional walaupun sudah diupayakan berbagai peraturan untuk menga- 

tasinya. 



Masalali di atas disadari sepenuhnya oleh PEMDA DKI Jakarta, sehingga 

keberadaan pasar swlayan diatur sepenuhnya inelalui SK Gubernur No. 24111985. 

Surat Keputusan ini me~nemuat perihal jam buka pasar swlayan, lokasi, dan peran 

swalayan untuk ikut ~iie~iibina pasar-pasar tratlisional. Di sa~nping it11 PEMDA juga 

menyadari tuntutan konsu~nen untuk memperoleh suasana berbelanja yang lebih 

nyaman, sehingga PEMDA juga memberikan pembinaan, bantuan dana pada peda- 

gang pasar tradisional untuk meningkatkan mutu agar tidak kalah dalam persaingan. 

Pada pasar swalayan konsunien nielayani sendiri (self service) barang-bamng 

kebutuhannya, sehingga penempatan barang pada rak-rak ataupun gondola diupaya- 

kan agar mudah dilihat oleh konsumen. Biasanya barang-barang tersebut dipasok 

oleh para produsen maupun grosir dengan suatu pola kerjasama yang telah diten- 

tukan berdasarkan kontrak keja, seperti sistem kredit barang, konsinyasi , sewa 

gondola maupun sistem fee. Melalui pola kerjasama tersebut para pemasok ben~saha 

agar barang-barang yang dipasoknya dapat ditempatkan pada posisi-posisi yaig meng- 

untungkan secara berkesinambungan. 

PT GKU rnerupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang agroindus- 

tri (agroindustri hilir) dengan memproduksi tissue yang bahan baku utamanya 

berasal dari hasil perta~iian berupa pulp, yang diolah nienjadi kertas gulungan. 

Selain kertas gulungan, i~ntuk memproduksi tissue juga diperlukan bahan baku pem- 

bantu bempa pe~nbungkus tissue, pewangi kertas, tinta cetak, balian tape,leni, kemas- 

an kertas roll, dan lain-lain. 

Tissue rnerupakan d a h  satu bentuk o(~n.sro~rc~r gooc1.s dengan tingkat loyalitas 

konsumen terhadap produk dan merek (brand) relatif rendah. Kebutuhan terhadap 

tissue yang mendorong konsumen rnelakukan pembelian lebih dipengaruhi oleh 

situasi dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan unti~k 

membeli. Kelangsungan ketersedianaan (continuitas) dan penempatan (display) 

produk pada tiap tingkat saluran distribusi sangat berperan dalam niempengaruhi 



pe~nbelian konsumen, sehiogga kegiatan pendistribusian tidak dapat diabaikan. Kon- 

sumen yang sudah tergugah kebutuhannya terhadap tissue akan berusaha memenuhi- 

nya dengan nlembeli di tempat-tempat yang nie~ljualnya, dan jika tidak tersedia 

secara niudah konsumen dapat beralih ke produk substitusi ataupun produk sejenis 

yang diproduksi oleh pesaing. 

Penggunaan tissue telah cukup populer di Indonesia khususnya di kota-kota 

besar. Konsu~llsi tissue meningkat dari tahun ke tahun sehubungan dengan pening- 

katan pendapatan per kapita dan juga yang berkaitan dengan masalah "hygiene". 

Comercial Indonesian Consult meniproyeksikan permintaan kerns tissue untuk tahun 

1993-1997 terus nieningkat. Data proyeksi tersebut terlihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Pro eksi Produksi dan Permintaan Tissue, Tahun 1993-1997 
(X Ton) 

Tahun 1993 1994 1995 1996 1997 

Produksi Kertas Tissue 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 
Permintaan Kertas Tissue 26,9 32,3 38.7 46,4 55,6 

Sumber : Data Consult, 1993 

Sebagai salah satu produseo tissue, PT GKU telah menangkap pola perubahati 

gaya hidup masyankat ini dengan memasarkan produknya nielalui pasar swalayan, 

non swalayan yang meliputi grosir dan pengecer maupun institusi. Saat ini kontribusi 

terbesar terhadap nilai total penjualan disumbangkan oleh swalayan dan non swala- 

yan dengan menjalin suatu kerjasa~na dengan pola tertentu. Sampai saat in i  dalam 

me~ijalin kerjasama ini seringkali terjadi hambatan, seperti : 

1. ada beberapa pasar swalayan yang sudah ~lierljaliri ke rjasania secara baik dengan 

pesaing (competitor) sulit untuk meniberikan space yang luas bagi produk GKU 

bahkan melakukan monopoli, 

2. ada beberapa pasar swalayan yang lianya mau mendistribusikan produk GKU 

dengan /~or~.sc lbrunil. 



3. ada~iya hambatan dalam memperpanjang ataupun menepati perjanjian kontrak. 

Kendala-kendala pendistribusian produk tentunya berpengaruh terhadap penjtl- 

alan produk secara keselurulia~i - mengingat tissue merupakan produk yaig mempu- 

nyai karakteristik loyalitas konsumen relatif rendah - sehingga p~ijualan belum opti- 

mal. Walaupun faktor di atas bukal merupakai satu-satunya faktor yalg menyebab- 

kan penurunan penjualan, tetapi jika tidak segera diatasi tentunya akan merugikan 

perusahaan. 

Selain pasar swalayan, salr~ran distribusi yang mempunyai kontribusi besar 

terhadap PT GKU adalah non swalayan. Pada saat ini jumlah omset dari non pasar 

swalayan harnpir berimbang dengan jumlah omset pasar swalayan. Dalam menjalin 

kerjasama dengan non supermarket ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai ken- 

dala, diantaranya berupa kesulitan dalam menyakinkan bahwa produk GKU meru- 

pakan produk yang disukai konsumen (laku di pasaran). Hal ini menyebabkan hanya 

item-itetii tertentu yang sudah dikenal di masyarakat yang dapat didistribusikan 

melalui grosir. 

Kendala lain yang dihadapi dalam menjalin ke jasalna dengan grosir berupa 

kekuatan dalam penentuan harga. Grosir selalu menekan PT GKU untuk memberi- 

kan harga yang mural1 dengan discount yang tinggi, sehingga margin penjualan 

berkurang. 

Masuknya produsen-produsen sejenis akibat rendalinya penghalang ulituk ma- 

suk ke dalam industri tissue juga memper tinggi tingkat prsaingan dalam memasok 

produk ke pasar-pasar swalayan maupun grodr. Para pemasok pesaing ini juga 

menawarkan berbagai pola kerjasarna, sehingga memperkuat posisi swalayan mau- 

pun non swalayan dalam memilih pemasok. 

Perubahan kondisi lingkungan usaha di atas menghamskan nianajemen untuk 

rnemperbaiki hubungan kerjasama guna mencapai kesepakatan yang mengunhlngkan 

kedua belah pihak. Alternatif lain yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan 



distributor baru yang tentu saja metnerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang 

cukup besar. 

B. P e ~ n ~ u s a n  masalal~ 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang dihadapi oleh 

PT GKU yaitu bagailnana menjalin suatu kerjasarna yang saling menguntungkan 

antara pihak PT GKU dengan pihak pengecer maupun dengan grosirnya. Jika 

permasalahan tersebut tidak diatasi, niaka akan menimbulkan akibat-akibat sebagai 

berikut: 

1.Produk tidak tersedia di paw-paw swalayan, sehingga konsutnen akhir berpindah 

ke produk-produk pesaing. 

2. Pangsa pasar PT GKU akan berkurang sehingga dapat mengurangi keuntungan 

perusahaan. 

C. Tujuau Geladikarya 

Geladikarya ini tne~npunyai tiga (3) tujuan khusus, yaitu : 

1. Mengevaluasi da11 tnengkaji pola kerjasama antara PT GKU dengan para penge- 

cer dan grosir 

2. Mengidentitikasi faktor-faktor dominan yang ~ne~npengaruhi kerjasanla antara PT 

GKU dengan pasar swalayan dan grosir 

3. Memberikan alternatif strategi dala~n menjalin kerjasama yang saling mengun- 

tunghn antara PT GKU dengan pkonsumennya, sehingga dapat dicapai tingkat 

penjualan yang optimal. 

D. Kegunaae Geladikarya 

Geladikarya i n i  diharapkan akan rnetliberikan nianfaat ganda baik kepada 

pihak peserta MMA-IPB maupun kepada perusahaan tempat peserta melaksanakan 

geladikarya. 



( I .  Kcg~olrrrrrr bugi Pe.vcr~cr 

a. 1. Merupakan kesempatan bagi peserta untuk meneraphi konsep dan ketrani- 

pilan yang diperoleh selanla proses belajar-mengaja 

a.2. Merupahn kesempatan bagi peserta untuk belajar mendiagnosis dan mena- 

ngani tnasalah-rnasalah bisnis tli dunia nyata terutama dala~il bidang pema- 

saran. 

b. Kegurruun bugi &nr.sr~huun 

b.1. Perusahaan dapat memanfaatkan ke~nampuan peserta geladikarya untuk 

me~nbantu perusahaan dalam ~nenganalisis perniasalahan yang dihadapi 

perusahaan khususnya mengenai manajemen pemasaran. 

b.2. Perusallaan dan peserta dapat menggunakan liasil analisis permasalahan 

untuk menyususn alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi, 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalaln usaha mening- 

katkan kinerja pemsahaan. 




