
 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh penting sebagai indikator kemajuan 

suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 5,2%, tetapi masih berada 

di bawah target pemerintah. Hal ini diikuti dengan peningkatan rata-rata pendapatan 

perkapita Indonesia. Pendapatan perkapita Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp 

56 juta/tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 51,9 juta/tahun 

(BPS 2018). Data tersebut menunjukkan kemampuan ekonomi serta taraf hidup 

masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun semakin membaik. Peningkatan 

pendapatan rata-rata tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah masyarakat kelas 

menengah. 

Peningkatan pendapatan rata-rata tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah 

masyarakat kelas menengah. Pada akhir 2018 Bank Dunia melaporkan, sekitar 60 

juta orang Indonesia termasuk dalam kategori kelas menengah, sekitar 45% dari 

jumlah penduduk di Indonesia. Peningkatan pendapatan masyarakat 

mengakibatkan pergeseran pola konsumsi pangan yang terjadi di masyarakat. 

Masyarakat kelas menengah ke atas lebih menekankan pada keseimbangan kualitas, 

kandungan gizi, dan nilai estetika, sedangkan konsumen kelas bawah lebih 

memperhatikan harga. 

Susu merupakan minuman yang menyehatkan dan memiliki kandungan yang 

lengkap yang baik untuk tubuh terutama tulang. Susu mudah difortifikasi dengan 

menambahkan komponen bio-aktif. Peluang perkembangan industri pengolahan 

susu di Indonesia tampak akan terus meningkat, walaupun jumlah penduduk 

Indonesia yang secara rutin minum susu masih tergolong rendah. Data yang dirilis 

FAO (Food and Agriculture Organization) menunjukan, pada 2007 angka 

perkapita konsumsi susu Indonesia hanya di level sembilan liter perkapita per tahun. 

Namun, menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal 

Kementerian Pertanian (2016), perkembangan konsumsi susu di Indonesia cukup 

menggembirakan, di proyeksikan meningkat sebanyak 4% setiap tahunnya. 

 

 

Gambar 1  Konsumsi Susu Masyarakat Indonesia 2010-2019 (Pusat Data dan     

Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (2016) 
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Peningkatan kesadaran kesehatan dan gizi masyarakat merupakan salah satu 

peluang bagi industri pengolahan susu untuk memproduksi susu dalam bentuk susu 

olahan. Bentuk diversifikasi produk susu beraneka macam, tidak hanya berupa susu 

cair segar (fresh milk). Telah terdapat berbagai diversifikasi produk susu lainnya 

seperti susu bubuk, susu pasteurisasi, susu UHT dan susu kental manis. Produk susu 

semakin tersegmentasi menjadi beberapa kategori berdasarkan kandungan atau 

kegunaan, maupun berdasarkan umur peminumnya.  

Masyarakat Indonesia mengkonsumsi susu segar sekitar 18 % dari total 

konsumsi susu, sementara 82% merupakan konsumsi susu bubuk (BPS 2018). 

Sehingga pasar susu bubuk di Indonesia masih sangat menjanjikan. Di Indonesia, 

terdapat 10 perusahaan besar yang terdaftar sebagai pemain pada kategori produksi 

susu bubuk. Peringkat perusahaan susu bubuk dapat di lihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Persentase Share Volume dan Value Perusahan Susu Bubuk di Indonesia 

Tahun 2019 (%) 

No Nama Perusahaan 
Share Berdasarkan 

Volume 

Share Berdasarkan 

Nilai 

1 Sarihusada 32.9 26.0 

2 Nestle 27.5 25.3 

3 Sanghiang Perkasa 9.8 13.5 

4 Nutricia 8.1 13.1 

5 FFI 7.9 7.0 

6 Tempo Scan Pasific 6.8 3.8 

7 Fonterra 2.9 3.4 

8 Nutrifood Indonesia 1.2 2.3 

9 Wyeth 1.0 2.2 

10 Abbot 0.8 1.6 

Sumber : Data Internal PT Sanghiang Perkasa by Nielsen, 2019 

    

Berdasarkan data pada Tabel 1, tiga besar perusahaan yang masih menjadi 

pemimpin pasar adalah PT Nestle, PT Sarihusada dan PT Sanghiang Perkasa. Pada 

tahun 2019, total konsumsi susu bubuk di Indonesia masih mengalami peningkatan 

baik secara nilai dan volume (meningkat 3.3% secara volume dan 2.9% secara nilai 

(Nielsen 2019) dibanding tahun 2018 dan penjualan tertinggi terdapat pada modern 

trade dan minimarket.  

PT Sanghiang Perkasa merupakan perusahaan yang memasarkan dan 

mendistribusi produk-produk nutrisi dan makanan sehat, termasuk susu bubuk. 

Sudah dirintis sejak 1982 dengan nama PT Sanghiang Perkasa, yang lebih dikenal 

sebagai Health Foods Division dari PT Kalbe Farma Tbk. PT Sanghiang Perkasa, 

memiliki produk makanan dan minuman. Pada saat ini, inti bisnis dari PT 

Sanghiang perkasa masih mengandalkan kategori susu bubuk. PT Sanghiang 

Perkasa telah memproduksi beberapa merek susu bubuk yang sudah dikenal luas 

oleh masyarakat dengan berbagai segmentasi pasar. Mulai dari bayi (Morinaga 

BMT), balita (ChillMil), usia sekolah SD (Chillkid dan Chillschool Morinaga), 

Remaja (Zee), Ibu Hamil (Prenagen), Orang Dewasa (Entrasol, Diabetasol, 

Slim&Fit). 
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Rumusan Masalah 

 

Meningkatnya permintaan terhadap produk susu di Indonesia, maka 

permintaan terhadap produk susu juga akan meningkat. Produk susu bubuk yang 

dihasilkan pun semakin beragam secara varian dan tersegmentasi secara kategori 

usia. Saat ini, susu bubuk yang beredar di pasaran sudah mencakup hampir semua 

fase kehidupan. Dimulai dari susu bayi, susu balita, susu pertumbuhan, susu untuk 

diet atau kecantikan, susu untuk orang dewasa dan susu untuk manula. PT 

Sanghiang Perkasa, sesuai dengan misinya memiliki semua kategori susu tersebut.  

PT Sanghiang Perkasa merupakan produsen makanan dan minuman, terutama 

susu bubuk yang sudah cukup dikenal luas dan memiliki kredibilitas yang baik. 

Menurut data Nielsen (2019), penjualan susu bubuk mengalami peningkatan baik 

secara volume dan nilai terhadap penjualan di tahun 2019 sebesar 6,8% dan 6,2%. 

Namun data yang diberikan oleh perusahaan mengalami fluktuasi terutama pada 

produk susu bubuk. Berikut data internal volume produksi PT Sanghiang Perkasa 

selama 2017-2019 dalam beberapa kategori produk dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Data Produksi PT Sanghiang Perkasa (Tahun 2017-2019 (ton)) 

No Jenis Produk 2017  2018 2019 

1 Susu Bubuk 5238 7892 5944 

2 Pemanis buatan (sweetener) 186 270 146 

3 Biskuit - - - 

4 Makanan bayi 1216 999 1020 

5 Makanan bayi dari susu - - - 

6 Makanan lainnya dari susu 4149 4283 4747 

7 
Aneka minuman sari buah cair 

dan serbuk 

- - - 

8 
Aneka makanan dan minuman 

kesehatan  

1996 1884 1558 

 Total 12784 15327 13414 

Sumber: Data Internal PT Sanghiang Perkasa, 2019 

 

Berdasarkan data internal pada Tabel 2, PT Sanghiang Perkasa mengalami 

penurunan total produksi pada tahun 2018 dan 2019. Penurunan terjadi pada 

kategori produk susu serbuk, pemanis buatan dan aneka makanan dan minuman 

kesehatan berupa cairan dan serbuk. PT Sanghiang Perkasa, merupakan perusahaan 

dengan back bone penjualan adalah susu bubuk. Sedangkan jika dilihat dari total 

jenis produk yang di produksi pada tahun 2017, 2018 dan 2019 akan selalu 

mengalami peningkatan. Sementara itu, secara keseluruhan pencapaian penjualan 

PT Sanghiang perkasa, mengalami peningkatan sebesar 7,7% dibandingkan tahun 

sebelumnya. Namun selama tiga tahun berturut-turut, PT Sanghiang Perkasa tidak 

mencapai target yang telah di tetapkan. Pada tahun 2017, PT Sanghiang perkasa 

hanya bisa mencapai 87,7% dari target penjualan, sementara pada tahun 2018, PT 

Sanghiang Perkasa hanya mampu mencapai 86% dari target penjualan, dan pada 

Tahun 2019 PT Sanghiang Perkasa hanya mampu mencapai 89% dari penjualan. 

Meskipun begitu, PT. Sanghiang Perkasa tetap mengalami peningkatan penjualan 

dari tahun 2018-2019. Berikut grafik data penjualan PT Sanghiang Perkasa selama 

2018-2019. 
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Gambar 2  Data Penjualan PT Kalbe Sanghiang Perkasa 2018-2019 (Miliar) (Data 

Internal PT Sanghiang Perkasa 2018-2019) 

 

Hal ini dikarenakan, hasil penjualan yang dilakukan oleh PT Sanghiang 

perkasa, tidak merata. Pada setiap daerah distribusi, tidak memenuhi target yang 

telah di tetapkan oleh PT Sanghiang Perkasa. Distribusi produk PT. Sanghiang 

Perkasa, didukung oleh PT Enseval Putra Megatrading. Selama ini, terdapat 9 

saluran distribusi, terdiri dari Sumbagut (Medan, Pekan Baru, Batam, Aceh, 

Lhoksumawe, Pematang Siantar) pada regional I, Jatabek (Jakarta 3, 2, 1,Bekasi) 

pada regional II, Jawa Barat untuk regional III, Jawa Timur di regional IV, Sul-

Intim (Jayapura, Palu, Makasar dan Manado) pada regional V, Jawa Tengah untuk 

regional VI, Sulawesi Sumbagsel (Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, 

Pangkal Pinang) pada regional VII, Bali-Nustra (Denpasar, Mataram, Kupang) 

pada regional VIII, Kalimantan (Samarinda, Pontianak, Balikpapan dan 

Banjarmasin) pada regional IX. Data penjualan antara actual dan pada masing-

masing saluran distribusi dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 3  Data Penjualan PT SHP Berdasarkan Saluran Distribusi (Miliar) (Data 

Internal PT Sanghiang Perkasa Tahun 2019) 
 

Adanya perusahaan yang memproduksi produk susu bubuk sejenis, 

mendorong PT Sanghiang Perkasa dalam merancang strategi untuk dapat bersaing 

dengan perusahaan produk susu bubuk sejenis. Tercatat dalam data Badan 
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Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perusahaaan yang mendaftarkan diri untuk 

mengedarkan produk susu bubuk semakin lama semakin meningkat. Pada tahun 

2019, tercatat 11 perusahaan yang terdaftar menjadi produsen susu bubuk dengan 

produk lebih dari 100 produk yang sudah beredar dipasaran. Dengan cara 

berkomunikasi yang sama, maka persaingan menjadi lebih kompetitif. Selain itu 

faktor lain yang mendorong perubahan dalam industri susu bubuk yaitu politik, 

ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan legalitas yang harus diperhatikan 

sebagai peluang dan ancaman yang penting dalam suatu perusahaan. Untuk itu 

diperlukan suatu strategi bersaing yang efektif dan efisien sehingga dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan dan memberikan keunggulan bersaing. 

Penurunan jumlah produksi susu bubuk tersebut memerlukan suatu analisis 

terhadap strategi bersaing susu. Menurut Hamel dan Prahalad (2002) menyatakan 

bahwa kompetensi pengetahuan pemasaran menjadi kunci keberhasilan kinerja 

pemasaran secara signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Musrifah 

dan Murwatiningsih (2017), orientasi pasar berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan pada kinerja pemasaran. Sementara orientasi kewirausahaan dan 

keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja pemasaran. 

Orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 

pada kinerja pemasaran melalui keunggulan bersaing Selanjutnya penelitian ini 

akan menjadikan ketiga faktor tersebut yaitu inovasi, orientasi pasar, dan orientasi 

kewirausahaan sebagai faktor – faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing 

untuk meningkatkan kinerja pemasaran. 

Faktor teknologi dan globalisasi mendorong perubahan terhadap dunia 

industri makanan dan minuman. PT Sanghiang Perkasa menargetkan masyarakat 

dengan kelas ekonomi menengah hingga atas dalam penentuan strategi pemasaran. 

Sehingga, gaya hidup masyarakat perkotaan menjadi tolak ukur yang penting bagi 

strategi pemasaran dan penjualan PT Sanghiang Perkasa. Masyarakat kota 

cenderung sibuk dan lebih menginginkan kepraktisan. Sehingga konsumen susu 

bubuk di perkotaan saat ini beralih ke susu cair. Ditambah lagi susu cair dapat 

dikonsumsi oleh semua kalangan, tanpa tersegmentasi sehingga di angap lebih 

praktis. 

Kebijakan politik yang mendorong perubahan terhadap industri makanan 

dan minuman adalah dalam bentuk persyaratan yang ditetapkan oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga pangan yang beredar 

dimasyarakat memiliki kualitas yang baik, dimana masyarakat merasa terlindungi 

dan keamanan akan tercipta sehingga stabilitas pemerintahan dapat terjaga tidak 

diresahkan karena produk pangan yang tidak aman. BPOM memberikan 

persyaratan yang berbeda terhadap setiap segmen dan kategori produk pangan, baik 

dari takaran saji yang digunakan, pencantuman label, penggunaan bahan, 

pencantuman klaim sampai cara berkomunikasi dengan konsumen. Hal ini tentu 

saja membuat konsumen tidak teredukasi dengan baik mengenai manfaat yang bisa 

mereka dapat saat mengkonsumsi susu bubuk dibanding dengan susu cair. 

Banyaknya produsen susu bubuk di pasaran yang terus tumbuh dan 

berkembang pada saat ini membuat tingkat persaingan semakin tinggi. Industri 

pengolahan susu dalam negeri masih lebih suka memproduksi susu bubuk yang 

bahan bakunya lebih banyak dipasok dari impor. Bahan baku susu bubuk olahan 

lebih banyak dari susu impor karena memang impor susu dalam negeri berupa susu 

bubuk, bukan susu cair. 
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Distribusi merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penjualan. 

Ketersediaan barang, kemudahan dalam mendapatkan suatu barang menjadi salah 

satu poin penting bagi konsumen. Berdasarkan informasi-informasi di atas, 

penelitian ini merumuskan masalah bahwa PT Sanghiang Perkasa harus melakukan 

formulasi strategi distribusi pada masing-masing regional yang disesuaikan dengan 

kondisi pasar yang ada sehingga dapat menghadapi persaingan di pasar dengan 

tetap mempertahankan susu bubuk sebagai produk utama penjualan.  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis kinerja distribusi PT Sanghiang Perkasa pada masing-masing 

wilayah distribusi. 

2. Menganalisis faktor internal dan eksternal apa saja yang berpengaruh dalam 

distribusi PT Sanghiang Perkasa 

3. Menyusun strategi distribusi apa yang harus dilakukan oleh PT Sanghiang 

Perkasa untuk meningkatkan penjualan 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Perencanaan strategi bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat 

bermafaat dan menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah perusahaan 

yang berkaitan dengan perencanaan strategik perusahaan secara berkelanjutan. Bagi 

penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan penerapan dari ilmu-ilmu 

yang diperoleh terhadap perusahaan. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini menjadi 

referensi dan kontribusi bagi perkembangan keilmuan dalam bidang perencanaan 

strategik terutama dalam peningkatan organisasi perusahaan.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada PT Sanghiang Perkasa di Cakung, Jakarta 

Timur. Komoditas yang menjadi objek penelitian adalah susu bubuk. Ruang 

lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis portofolio distribusi produk untuk 

setiap kategori susu bubuk pada masing-masing regional. Rekomendasi strategi 

pengembangan portofolio setiap regional terkait akan diberikan pada masing-

masing regional prioritas, namun tahap implementasi dan evaluasi sepenuhnya 

diserahkan pada pihak management PT Sanghiang Perkasa. 

  




