
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

Distribusi merupakan aspek penting dalam pemasaran dan merupakan 

kegiatan penyaluran barang dari seorang produsen kepada konsumen. Saluran 

distribusi mempunyai arti yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan 

perusahaan, karena barang atau jasa akan sampai ke tangan konsumen melalui 

saluran distribusi langsung maupun saluran tidak langsung. Distribusi merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari rantai pasok suatu produk, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu proses yang efisien, yang menjamin produk sampai ke tangan 

konsumen dengan biaya yang minimal, termasuk didalamnya distribusi produk 

minyak pelumas untuk kendaraan bermotor. 

Minyak pelumas (lubricant oil) atau yang lebih populer disebut oli atau 

pelumas, dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang berada atau disisipkan di 

antara dua permukaan yang bergerak secara relatif untuk mengurangi gesekan 

antar permukaan. Menurut Arnoldi (2009), minyak pelumas atau oli adalah salah 

satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan mesin. Pelumas 

adalah penopang utama dari kerja sebuah mesin. Bukan itu saja, bahkan pelumas 

juga menentukan performa dan daya tahan mesin. Semakin baik kualitas pelumas 

yang digunakan, semakin baik pula performa dan daya tahan mesin. Fungsi 

pelumas bukan hanya sebagai pelumasan saja, melainkan juga sebagai pendingin 

dan pembersih mesin. Sebagai pelumas, oli melumasi seluruh komponen yang 

bergerak di dalam mesin untuk mencegah terjadinya kontak langsung antar 

komponen yang terbuat dari logam. 

Sampai dengan era tahun 1990-an, pasar pelumas di Indonesia merupakan 

pasar monopoli yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. 

Pertamina. Peraturan yang mendasari tata niga minyak pelumas pada saat itu 

adalah Keppres Nomor 18 Tahun 1988 tentang penyediaan dan pelayanan 

pelumas serta penanganan oli bekas. Berdasarkan Keppres tersebut PT. Pertamina 

diberikan hak monopoli dalam perdagangan pelumas dalam negeri, sementara 

pihak swasta yang ingin membuka usaha di industri minyak pelumas diharuskan 

bekerjasama dengan PT. Pertamina dan hanya diberikan kesempatan dalam bisnis 

pelumas sintetis. Pada masa itu, PT Pertamina yang merupakan perusahaan 

BUMN menguasai hampir 90% pangsa pasar pelumas di Indonesia untuk pasar 

automotif (motor dan mobil). 

Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2015 didominasi oleh sepeda motor 

dan mobil yang merupakan 92% dari total keseluruhan kendaraan bermotor. 

Bangkitnya industri otomotif di Indonesia memberikan efek yang cukup besar, 

salah satu dampaknya adalah peningkatan kebutuhan akan pelumas kendaraan 

bermotor. Peningkatan kebutuhan tersebut menjadi kesempatan yang baik bagi 

perusahaan pelumas untuk memperluas pangsa pasarnya. Saat ini lebih dari empat 

puluh perusahaan dengan lebih dari duaratus limapuluh merek pelumas untuk 

otomotif maupun untuk industri memasarkan produknya di Indonesia. Motor, 

mobil, bus, truk dan lain-lain menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan 

penggerak mesin kendaraan. Namun kegiatan transportasi, baik untuk kendaraan 

pribadi ataupun angkutan massal, tidak terlepas dari penggunaan pelumas 
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kendaraan yang menjadi bahan yang dibutuhkan untuk pengoperasian kendaraan 

bermotor. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya, maka 

secara otomatis tingkat konsumsi dari pelumas kendaraan semakin meningkat dari 

tahun ke tahun (Gambar 1). 

 

 
Sumber: bps.go.id (diolah) 

Gambar 1 Data jumlah kendaran bermotor di Indonesia tahun 2011-2015 

PT. Shell Indonesia merupakan salah satu produsen yang memproduksi 

pelumas kendaraan bermotor. Saat ini, produk pelumas dari PT. Shell Indonesia 

telah menguasai 12% pangsa pasar pelumas nasional dari total kebutuhan pelumas 

enam ratus limapuluh juta liter per tahun. Berdasarkan website resmi PT Shell 

Indonesia (www.shell.co.id), saat ini Shell Indonesia memiliki lebih dari 

tigapuluh dua  distributor yang tersebar di semua provinsi di Indonesia. PTA 

adalah salah satu distributor Shell yang mendistribusikan pelumas khusus mobil 

yang memiliki area distribusi di Jawa Barat (kecuali Kota dan Kabupaten Bekasi, 

Kota dan Kabupaten Bogor dan Kota Depok). Pertengahaan tahun 2015, PTA 

ditunjuk menjadi distributor pelumas XYZ untuk area Jawa Barat yang memiliki 

potensi pasar yang cukup besar di bisnis pelumas.  Gambar 2 menunjukkan lebih 

dari 10% potensi pasar pelumas ada di Jawa Barat atau provinsi ke tiga (3) 

terbesar yang menyumbangkan bisnis pelumas di Indonesia. Kepadatan penduduk, 

daya beli masyarakat dan letak geografis yang berdekatan dengan ibu Kota 

membuat perusahaan dibisnis pelumas ingin memenangkan pasar di Jawa Barat.  

 

 
Sumber: bps.go.id (diolah) 

Gambar 2 Potensi pelumas nasional tahun 2015 (liter) 
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PTA memiliki empat (4) depo yang tersebar di beberapa kota yaitu Bandung, 

Sukabumi, Tasikmalaya dan Cirebon. Depo Bandung merupakan depo yang 

memberikan kontribusi terbesar ke perusahaan yaitu 58% dibandingkan dengan 

depo-depo lainnya. Depo Bandung memiliki area distribusi ke beberapa kota 

selain Bandung yaitu Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang dan 

Kabupaten Subang. Gambar 3 menunjukkan potensi pasar pelumas dan penjualan 

di depo Bandung (dalam satuan liter) pada tahun 2016.  

 

 
Sumber: bps.go.id (diolah) 

Gambar 3 Potensi pelumas dibandingkan penjualan PTA tahun 2016 

Gambar 3 menjelaskan penjualan PTA dibandingkan dengan potensi 

pelumas pada tahun 2016. Enam (6) kota dan kabupaten yang didistribusikan PTA 

dari depo Bandung memberikan kontribusi sebesar 25% dari total potensi pasar. 

Berdasarkan data website resmi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kota 

Bandung (www.ppid.bandung.go.id), potensi pelumas di depo Bandung adalah 

4.2 juta liter, sedangkan total potensi pelumas di Jawa Barat adalah 12.8 juta liter 

atau 35% berada di area disribusi PTA. Angka potensi ini di dapat dari jumlah 

kendaraan di Jawa Barat dikali rata-rata pergantian pelumas dikali kebutuhan 

pelumas dalam satu tahun. Kota–kota seperti Bandung, Cimahi, Kabupaten 

Purwakarta, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang adalah kota-kota yang 

memberikan kontribusi terhadap penjualan di PTA. Gambar 3 menunjukkan 

potensi pelumas kendaraan bermotor hanya untuk mobil di enam (6) kota dan 

kabupaten, memiliki potensi sebesar tigaratus limapuluh ribu liter perbulan. 

Potensi ini sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan di bisnis pelumas, karena 

pada saat ini harga rata-rata pelumas perliter adalah Rp. 60.000 rupiah atau setara 

dengan putaran uang sebesar 21 miliar rupiah dalam sebulan.  

Majalah SWA ditahun 2016 menerbitkan ada tujuh (7) perusahaan besar di 

bisnis pelumas yang melakukan distribusi di Jawa Barat. Pada Tabel 1 dapat 

dilihat beberapa perusahaan yang memasarkan produknya di Jawa Barat 

khususnya di Kota Bandung. Pada Tabel 1 menunjukkan hampir semua 
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perusahaan-perusahaan produsen pelumas memiliki distribusi produk di Jawa 

Barat. PTA merupakan perusahaan yang melakukan distribusi di area Jawa Barat 

mewakili PT Shell Indonesia. Posisi atau urutan pada Tabel 1 menunjukkan 

perusahaan yang memiliki tingkat agresif promosi di area distribusi. Tingkat 

agresif promosi di pasar yang dilakukan perusahaan adalah melakukan potongan 

harga kepada bengkel dan konsumen, pemasangan spanduk, iklan di televisi dan 

radio, serta penempatan Sales Promotion Girl (SPG) di beberapa bengkel-bengkel. 

 

Tabel 1 Produsen yang memasarkan pelumas di Jawa Barat tahun 2016 

No Nama Perusahaan Merek Pelumas 

1 PT Pertamina Lubricant Prima XP, Mediteran, Fastron  

2 PT Shell Indonesia Shell Helix 

3 PT Castrol Indonesia Castrol 

4 PT Toyota Indonesia Toyota Motor Oil (TMO) 

5 PT Citra Makmur Sekata Motul 

7 PT Topindo Atlas Asia TOP-1 

Sumber: Otoniaga (2016) 

 

Perumusan Masalah 

PTA adalah sebuah perusahaan distribusi yang berlokasi dan berkantor 

pusat di Kota Bandung. Pada Juni 2015, PTA ditunjuk oleh PT Shell Indonesia 

sebagai perusahaan yang melakukan distribusi pelumas XYZ untuk area Jawa 

Barat. Pada saat awal beroperasi, perusahan melakukan distribusi secara 

konvensional yaitu melakukan distribusi ke toko-toko yang melakukan pembelian 

dalam jumlah besar (grosir) dengan memberikan potongan harga khusus. Dampak 

dari strategi ini adalah penurunan jumlah bengkel yang melakukan pembelian ke 

distributor karena distributor hanya melakukan distribusi di bengkel-bengkel besar 

saja seperti grosir atau trader, sehingga bengkel-bengkel dengan pembelian kecil 

(kurang dari 5 karton per bulan) tidak melakukan pembelian ke distributor, 

melainkan ke toko grosir. Hal ini menyebabkan penurunan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan, karena harga jual ke bengkel dibandingkan penjualan ke 

toko besar (grosir) memiliki harga dan keuntungan yang berbeda di PTA. Menurut 

hasil penelitian Ismail (2013), usaha yang bergerak di bidang grosir, peran harga 

sangat besar dalam menentukan supply chain. Sedikit saja ada perubahan harga 

maka akan mengurangi pembelian terhadap barang. Berdasarkan hasil penelitian 

Ismail, dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap grosir selalu mengharapkan harga 

yang termurah dari perusahaan distribusi dan hal ini akan mempengaruhi 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena harus memberikan potongan 

harga lebih ke toko grosir. 

Pada tahun 2016, PTA melakukan perubahaan strategi distribusi 

mengunakan konsep CPT (Coverage, Penetration dan Throughput) dengan tujuan 

untuk meningkatkan transaksi bengkel ke distributor dan meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Strategi CPT merupakan salah satu strategi yang 

diberikan PT Shell Indonesia untuk membantu distributor dalam melakukan 

konsep distribusi. Konsep dasar dari CPT adalah distributor melakukan pemetaan 

area berdasarkan coverage area distribusi yaitu pemetaan sebaran bengkel di pasar, 
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penentuan jumlah tenaga penjual dan jumlah bengkel yang harus dikunjungi 

tenaga penjual dalam satu hari. Coverage adalah area distribusi yang dipercayakan 

perusahaan produsen ke distributor untuk dilakukan distribusi keseluruh area 

tersebut. Penetration adalah memastikan setiap kunjungan yang dilakukan tenaga 

penjual terjadi penjualan sehingga akan meningkatkan jumlah bengkel yang 

melakukan transaksi ke distributor. Sedangkan Throughput adalah rata-rata 

kemampuan daya beli bengkel ke distributor dalam satuan liter. Sasarannya adalah 

meningkatkan dan mengaktifkan toko-toko untuk bertransaksi dengan distributor 

secara rutin. Konsep CPT menuntut PTA untuk melakukan perbaikan dan 

pemetaan area distribusi, menjadwalkan kunjungan tenaga penjual, menentukan 

target penjualan, dan memetakan potensi area. Dengan menerapkan konsep ini, 

akan terjadi peningkatan pembelian bengkel ke distributor dan juga peningkatan 

keuntungan yang diperoleh PTA. Peningkatan pembelian dapat disebabkan karena 

kunjungan yang rutin tenaga penjual sehingga memudahkan dalam mengatur 

jumlah stok barang di bengkel. Sedangkan peningkatan keuntungan yang 

diperoleh PTA karena penjualan ke bengkel-bengkel memiliki harga jual yang 

lebih tinggi dibandingkan penjualan ke toko grosir. Dengan mekanisme perbedaan 

harga jual ini, PTA akan memiliki untung yang lebih besar dibandingkan 

melakukan penjualan ke grosir dengan jumlah penjualan yang cukup besar. 

PTA sebagai perusahaan distribusi tidak ingin kehilangan potensi pasar di 

Jawa Barat. Salah satu strategi perusahaan untuk meraih pasar adalah 

meningkatkan efektifitas tenaga penjual dan penjualan dengan strategi CPT untuk 

meningkatkan keuntungan di perusahaan. Namun setiap tenaga penjual memiliki 

target penjualan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan analisa lebih lanjut 

untuk melihat apakah efektivitas tenaga penjual dilihat dari jumlah bengkel yang 

dikunjungi dan jumlah bengkel yang melakukan pembelian, potensi area yaitu 

kepadatan populasi kendaraan di suatu area, kompetisi dari setiap kompetitor yang 

memberikan potongan harga dan promosi serta kemampuan dan tehnik tenaga 

penjual untuk menghasilkan penjualan ke bengkel. Analisa lebih lanjut 

dibutuhkan untuk melihat apakah tenaga penjual sudah memberikan keuntungan 

yang maksimal ke perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahaan yang telah uraikan, maka 

rumusan masalah yang terdapat di PTA adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja depo Bandung disetiap area terhadap performa penjualan? 

2. Tenaga penjual manakah yang memberikan keuntungan paling tinggi 

berdasarkan area? 

3. Apakah rekomendasi dari hasil penelitian ini dapat memperbaiki kinerja 

penjualan di depo Bandung? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa kinerja depo distribusi Bandung berdasarkan area distribusi 

tenaga penjual untuk meningkatkan penjualan  

2. Menganalisa efisiensi tenaga penjual dibandingkan dengan kontribusi 

penjualan di PTA depo Bandung berdasarkan area distribusi tenaga penjual 

3. Memberikan rekomendasi strategi meningkatkan penjualan di depo Bandung 
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Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Sebagai role model di PTA sehingga diketahui faktor yang mempengaruhi 

efektivitas penjualan di depo Bandung dan diterapkan di area lain. 

2. Mendapatkan masukan yang bermanfaat di bisnis distribusi khususnya 

pengaturan teritori manajemen, sehingga dapat meningkatkan keuntungan di 

perusahaan. 

3. Menjadi refrensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan distribusi ataupun di bisnis pelumas  

 

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. Pengkajian dibatasi pada saluran distribusi dan tenaga penjual di depo Bandung 

pada periode 2016 

2. Kajian dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap melakukan analisa dan 

memberikan rekomendasi strategi terhadap efektivitas dan efesiensi depo 

Bandung 

3. Perhitungan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk satu tenaga penjual 

(output) mengunakan perhitungan biaya tetap (wajib) yang dikeluarkan 

perusahaan setiap tahunnya. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Saluran Distribusi 

Saluran distribusi merupakan perantara untuk memindahkan produk atau 

jasa dari produsen ke konsumen (Kodrat 2009). Menurut Kodrat, konsep distribusi 

telah berevolusi dari physical distribution management menjadi logistik 

management dan selanjutnya menjadi supply chain management. Dari kedua 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi merupakan suatu 

proses sampainya suatu produk kepada konsumen dengan tahapan yang dilaluinya. 

Berbicara mengenai saluran distribusi membicarakan dua kutub yaitu kutub 

produsen dan kutub konsumen. Kutub produsen adalah bagaimana produk 

tersebut dapat tersebar secara luas dan dari sisi konsumen adalah bagaimana 

konsumen bisa memperoleh produk dengan mudah.  Kedua titik ini memiliki titik 

temu yakni faktor kedekatan dan kemudahan. Menurut Kodrat (2009) produsen 

maupun distributor ingin mendekatkan produknya ke konsumen sehingga 

konsumen merasa mudah untuk mendapatkan produk. Dalam buku marketing 

wise yang ditulis Sunny (2008), selain distribusi yang baik, pemasaran yang baik 

merupakan satu fungsi dari dua fungsi dasar perusahaan. Secara konvensional dan 

fundamental, pemasaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, yang 

berarti, pelanggan harus didahulukan, dan perusahaan harus berorientasi kepada 

pelanggan. 
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