
1.1. L a t a r  belakang 

Minyak goreng merupakan salah satu komoditi strategis 

Indonesia karena minyak goreng merupakan salah satu dari 9 

bahan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu pengada- 

annya selalu dimonitor pemerintah yang meliputi pasokan 

bahan baku, suplainya maupun harganya. 

Industri minyak goreng di Indonesia umumnya menggu- 

nakan bahan baku minyak kelapa dan minyak sawit. Minyak 

goreng lainnya yang menggunakan bahan baku seperti kacang 

kedelai, jagung, kacang tanah, bunga rnatahari, biji kapas, 

wijen, biji kapuk dan lain-lain, sangat sedikit diperguna- 

kan. Produksi dan konsumsi minyak goreng lainnya sampai 

tahun 1992 masih dibawah 2 % dari total produksi dan kon- 

sumsi minyak goreng Indonesia sehingga minyak goreng lain- 

nya ini dianggap tidak berpengaruh secara significant ter- 

hadap peta industri minyak goreng. 

Dengan demikian dalam tulisan ini yang disebut minyak 

goreng adalah minyak goreng yang berasal dariminyak kelapa 

dan minyak sawit. Dari ke dua bahan baku tersebut, minyak 

sawit lebih banyak digunakan sebagai bahan baku industri 

minyak goreng (Tabel Lampiran 1) . 

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan 

Obat dan Makanan tentang Pedoman Persyaratan Mutu Serta La- 
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be1 Dan Periklanan Makanan, yang disebut minyak gorengada- 

lah minyak yang diperoleh dari/dengan cara memurnikan mi- 

nyak nabati, dengan tujuan untuk menghilangkan bahan-bahan 

logam, bau, asam bebas dan zat-zat warna. Jika dilihat dari 

asal bahan bakunya, minyak goreng dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu : minyak goreng kelapa, minyak goreng 

sawit, minyak goreng kedelai, minyak goreng bunga matahari , 

minyak goreng j agung, minyak goreng kacang tanah, minyak 

goreng biji kapas, minyak goreng wijen, minyak goreng biji 

kapuk, minyak goreng coklat dan minyak goreng laimya. 

Untuk menjaga standar mutu minyak goreng yang diperdagang- 

kan, Pemerintah melalui Departemen Perindustrian menetapkan 

syarat minimal mutu minyak goreng yang ketentuannya terda- 

pat dalam SII nomor 0003-85. Ketentuan-ketentuan yang ter- 

kandung dalam SII tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar Mutu Minyak Goreng, SII 

Sumber : Departemen Perindustrian 

No. 

1. 
2 .  

3 .  

4 .  

5 .  
6 .  
7 .  
8 .  

Persyaratan 

0.3 % maksimum 
1,O % maksimum 

0.3 % maksimum 

negatip 

negatip 
normal 
normal 
normal 

Indikator 

Kandungan air 
Bilangan Peroksida 

Kandungan Asam Lemak Bebas 
(sebagai asam pelarut) 
Kandungan logam berbahaya 
(Pb, Cu, Mg) dan As 
Kandungan minyak pelikan 
Bau/aroma 
Warna 
Rasa 

Satuan 

% 
mgr. oksigen/ 
100 oksigen 

% 
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Pada Repelita VI ini diperkirakan pangsa minyak sawit 

terhadap minyak goreng sekitar 75,O % (Departemen Pertani- 

an,1993). Hal ini disebabkan oleh harga minyak sawit seba- 

gai bahan baku minyak goreng lebih murah dibandingkan de- 

ngan minyak kelapa sehingga mempengaruhi biaya produksimi- 

nyak goreng dimana biaya produksi minyak goreng sawit Rp 

900/kg sedang untuk minyak goreng kelapa Rp 1.294/kg (CIC, - 
1993). Dilain pihak, luas areal tanaman kelapa sawit sema- 

kin bertambah sebesar 609,29 ribu ha dari tahun 1987 sampai 

tahun 1993 dimana tahun 1987 luasnya 728,67 ribu ha menjadi 

1.638.98 ribu ha pada tahun 1993 (Tabel Lampiran 2). Me- 

ningkatnya luas areal kelapa sawit ini akan meningkatkan 

produksi CPO dan PKO dimana dalam periode 1987-1993 me- 

ningkat rata-rata 13,7 % per tahun (Tabel Lampiran 3). 

Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan industri 

yang menggunakan minyak goreng mempengaruhi pertumbuhan 

konsumsi minyak goreng. Tahun 1987 - 1993 konsumsi minyak 

goreng mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,36 % per 

tahun (Tabel Lampiran 4 ) .  Dan pada tahun 1994 - 1998 men- 
datang, konsumsi minyak goreng diproyeksikan meningkat se- 

besar 6,69 sampai 6,71 % per tahun (Tabel Lampiran 5) . 

Meningkatnya konsumsi minyak goreng periode tahun 1987 - 

1993 ini juga diiringi dengan meningkatnya konsumsi per 

kapita minyak goreng walaupun pertumbuhannya berfluktuasi 

(Tabel Lampiran 6). Konsumsi per kapita minyak goreng ini 
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masih di bawah standard yang ditetapkan WHO untuk lemak dan 

minyak yaitu 12 kg/jiwa/tahun. 

Harga minyak goreng pada pasar domestik terus berfluk- 

tuasi dengan kecenderungan meningkat. Sejak pemerintah me- 

lepaskan kontrolnya atas ekspor bahan baku minyak goreng 

(CPO) sesuai dengan paket 3 Juni 1991, harga pada pasar do- 

mestik dipengaruhi dengan perkembangan harga pasar ekspor. 

Seperti yang terjadi pada bulan Oktober 1993, harga rata- 

rata CPO pada pasar internasional turun dari US $ 350 men- 

jadi US $ 331 per ton (CIF) di pasar Eropa dan US $ 325 

menjadi US $ 296 per ton (FOB) di pasar Malaysia sehingga 

harga rata-rata minyak goreng di pasar domestik (pada ting- 

kat harga grosir) turun dari Rp 1.111 menjadi Rp 1.091 per 

kg untuk minyak goreng kelapa dan Rp 963 menjadi Rp 916 per 

kg untuk minyak goreng sawit (Departemen Perdagangan.1994). 

Tidak semua minyak goreng yang ada di pasar domestik 

memiliki merk. Menurut survei CIC (1993), sejumlah 66,3 % 

konsumen mengkonsumsi minyak goreng tanpa merk dan sisanya 

sebesar 33.7 % mengkonsumsi minyak goreng bermerk. 

Walaupun demikian, pada saat ini semakin banyak produsen 

minyak goreng yang memasarkan produknya dengan menggunakan 

merk dalam berbagai ukuran volume dan kemasan seperti merk 

Bimoli, Sunrise, Delisis, Barco, Happy Salad Oil, Tropicana 

Slim, Vetco dan Filma. 
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Kondisi lingkungan industri minyak goreng di atas 

menggambarkan adanya peluang sekaligus adanya ancaman pada 

industri minyak goreng bermerk di pasar domestik. PT NAA 

merupakan salah satu dari beberapa produsen minyak goreng 

sawit di Indonesia dan berkeinginan untuk melakukan diver- 

sifikasi usaha yaitu memproduksi dan memasarkan minyak 

goreng bermerk, tentu memiliki kepentingan untuk menganti- 

sipasi kondisi lingkungan minyak goreng agar rencana pema- 

saran minyak goreng bermerknya dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan. 

Pada saat ini PT NAA memiliki satu pabrik fraksinasi 

dan rafinasi minyak kelapa sawit berkapasitas 300 ton CPO 

per hari. Pabrik tersebut telah memproduksi dan memasarkan 

minyak goreng tanpa merk pada tahun 1992 sejumlah 17.200 

ton dan tahun 1993 sejumlah 43.800 ton. Berdasarkan rencana 

jangka panjang perusahaan, pabrik fraksinasi dan rafinasi 

sampai tahun 1998 akan menjadi 2 buah dengan rencana 

produksi minyak goreng tahun 1994 sampai tahun 1998 ber~ 

turut-turut sejumlah 58.000 ton, 62.000 ton, 64.000 ton, 

62.000 ton dan 58.000 ton dengan perincian produksi minyak 

goreng bermerknya berturut-turut sebesar 3 %, 11 %, 22 %, 

45 % dan 97 % dari produksi minyak goreng pada tahun yang 

bersangkutan dan sisanya minyak goreng tanpa merk. 

Dalam rangka mengantisipasi peluncuran produk minyak 

goreng sawit merk A PT NAA tersebut terutama dalam mengkaji 
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konsep pemasarannya maka perlu dilakukan kajian dan anali-. 

sis dari perencanaan pemasaran minyak goreng sawit merk A 

PT NAA sehingga hasil evaluasi perencanaan pemasaran ini 

dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan agar sasaran 

pemasaran perusahaan dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Selama ini distribusi minyak goreng dilakukan oleh 

distributor (pihak lain) sehingga PT NAA tidak mengetahui 

dengan jelas besarnya pangsa minyak gorengnya di pasar. 

Disamping itu, PT NAA menjual minyak goreng ke distributor 

dengan harga murah dan distributor memperoleh nilai tarnbah 

karena telah melakukan pengepakan dan distribusi minyak 

goreng PT NAA. Untuk melakukan efisiensi dalam tataniaga 

minyak goreng maka PT NAA melakukan integrasi kegiatan yang 

dimulai dari kegiatan memproduksi, mengemas produk hingga 

mendistribusikan minyak goreng yang dirangkaikan dengan 

memberikan merk pada kemasan minyak gorengnya. Adanya inte- 

grasi ini dimaksudkan antara lain untuk mengurangi terj adi- 

nya kontaminasi pada minyak goreng sehingga higienis minyak 

goreng lebih terj amin, terjaminnya supply minyak goreng dan 

membuat penampilan produk minyak goreng lebih baik. 

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapiperusahaan 

dapat dibagi dua yaitu : 
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- Dalam jangka pendek : 

* Susahnya upaya menerobos pasar minyak goreng Indonesia 

dengan "trade mark merk baru" 

* Merubah pangsa pasar minyak goreng non merk dari 66.3 

% men j adi kurang dari 66,3 % 

* Kurangnya informasi pasar karena selama ini distribu- 

si minyak goreng dilakukan oleh pihak lain 

- Dalam jangka panjang : 

* Adanya loyalitas konsumen yang kuat terhadap merk mi- 

lik kompetitor yang masuk duluan dalam industri minyak 

goreng sawit 

* Kompetitor umurnnya mempunyaikapasitas terpasang pabrik 

minyak goreng sawit yang lebih besar dan memiliki ja- 

ringan distribusi yang cukup luas 

* Dengan dibebaskannya bea masuk minyak goreng akan mem- 

buat semakin banyaknya minyak goreng merk impor sehing- 

ga persaingan akan semakin lebih ketat 

1.3. Tujuan dan kegunaan 

Secara umum geladikarya ini bertujuan untuk mengeva- 

luasi lingkungan strategis yang dihadapi PT NAA dalam kait- 

annya dengan rencana pemasaran minyak goreng merk A di da- 

lam negeri dan menyusun alternatif rencana pemasaran untuk , 

mengatasi permasalahan yang dihadapi. 
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Sedangkan tujuan geladikarya secara khusus adalah : 

1. Mempelajari lingkungan internal PT NAA dan lingkungan 

industri minyak goreng sawit 

2. Menganalisis dan mengevaluasi rencana pemasaran minyak 

goreng sawit merk A PT NAA 

3. Memberi alternatif rencana pemasaran minyak goreng sa- 

wit merk A PT NAA ditinjau dari bauran pemasaran 

Hasil geladikarya ini diharapkan berguna bagi perusa- 

haan sebagai sumbang saran atau sumbangan pemikiran yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi manaje- 

men perusahaan dalam menetapkan kebijaksanaan dan strategi 

pemasaran minyak goreng sawit merk A. 




