
J. PENDAHULUAN

A. Lata.. BelakJmg

Menyiapkan lahan yang slap tanam bukan suatu pekerjaan mudah.

Indonesia dikenal sebagai tanah yang subur, tetapi tidak semua lahan yang

terbentang di Indonesia ini siap untuk ditanami. Soepardi, (1995) menyatakan

bahwa luas lahan masam atau tanah mineral di Indonesia tidak kurang dari 57 juta

hektar dan 26 juta hektar lainnya adalah lahan gambut. Kedua jenis lahan yang

sebagian besar terdapat di luar Pulau Jawa tersebut tergolong lahan tidak produktif

dan tidak siap tanam. Dari totallahan asam tersebut 40 juta hektar mendesak untuk

diperbaiki.

Kaptan Super Phosphate (KSP) adalah suatu produk penyubur lahan

yang dianggap efektif dalam menunjang program penyuburan lahan. Mendapatkan

KSP dengan eara yang mudah dan murah sangat suiit. Kesulitan utama adalah

meneampur Kaptan atau Calcium Carbonate dengan batuan phosphate rendah

(sekitar 5 - 10 % P,0,). Apabila proses peneampuran itu dilakukan, maka akan

diperoleh harga KSP yag sangat tinggi dan kurang ekonomis.

Penemuan deposit KSP di Ciamis Jawa Barat disambut gembira kalangan

ahli penanian, sebab penemuan barn itu berani proses peneampuran yang dianggap

mahal tidak perlu dilakukan lagi, sehingga harganya menjadi lebih murah. Dalam

KSP yang terdapat di Ciamis dengan kandungan phosphate 5 - 10 %, sekitar 2 - 3

% mudah larut dalam asam sitrat, yang aninya segera tersedia bagi tanaman. Jika
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setiap hektar lahan menggunakan 2,5 ton KSP berarti pada lahan tersebut sudah

tcrscdia 125 - 250 kg P,D, setara dengan 400 kg Tri Super I'ho''lJhule (TSP)

Sistem Distribusi pupuk di Indonesia yang selama ini berjalan adalah

keterlibatan PUSIU sebagai distributor yang langsung menyalurkan pupuk ke setiap

wilayah di Indonesia, PT, Istana Kanematsu Indonesia (IKJ) sebagai produsen KSP

pernah mencoba bekerja sarna dengan PUSIU dalam hal distribusi produk KSP,

tetapi tidak bisa berjalan dengan baik mengingat KSP adalah produk baru sehingga

belum cukup dikenal manfaatnya oleh kalangan petani (pemakai akhir) dan PUSIU

sendiri mempunyai tanggungjawab pendistribusian produk lain seperti SP-36, dan

Rock Phosphate yang merupakan produk substitLisi KSP,

Dalam memberikan jaminan ketersedian barang kepada para pemakai dan

peningkatan keuntungan perusahaan maka direktur pemasaran PT. IKJ dituntut

untuk dapat melakukan strategi pemasaran yang paling tepat (efektif dan efisien)

untuk berbagai wilayah di Indonesia dan karakter pasar pemakai yang berbeda tanpa

melibatkan PUSRl sebagai distributomya, Salah satu dari strategi pemasaran yang

erat kaitannya dengan masalah di atas adalah penggunaan saluran distribusi

(channel distribution).

Selanjutnya PT. IKI mengembangkan sendiri sistem distribusinya dengan

cara l1lenunjuk Koperasi Penyalur (KP) KUD, PT. AGROCITRA CELEBES

(ACC), dan KOPERASI SIDAMULll-l sebagai penyalur. Saluran KP. KUD

menyalurkan KSP ke setiap KUD dan PT. ACC menyalurkan KSP ke kios pupuk

dalam hal ini bCl1indak sebagai penyalur. KUD-KUD dan kios pupuk ini akan
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menyalurkan langsung ke langan pemakai akhir (petani). KOPERASI SJDAMULIH

(KOP. SDM) menyalurkan langsung ke konsumen (petani).

Program penyuburan lahan yang sangat luas di Indonesia memiliki dampak

ekonomi yang sangat luas. Lahan yang tadinya tidak produktif jika dijadikan

sebagai lahan produktif dapat menumbuhkan dan sekaligus menggerakan roda

perekonomian secara nasional. Misalnya saja kenaikan pendapatan petani yang

relatif tinggi dapat meningkatkan daya beli dan akhimya memberi andil bagi

pertumbuhan ekonomi.

B. Perumusan Masalah

PI. IKI merupakan perusahaan baru, yang masih memakai penggunaan

saluran distribusi yang ada. Perusahaan belum melakukan pengamatan secara

mendalam mengenai keefektifan dan efesiensi masing-masing saluran yang

dipergunakan, sehingga belum dapat menjelaskan saluran mana yang paling

mempunyai kemampuan meningkatkan volume penjualan KSP dan mempunyai

prospek berkembang serta secara kelembagaan dinilai kuat dan bisa bertahan lama.

Namun secara garis besar manajamen berpendapat bahwa saluran distribusi

yang dipergunakan dinilai belum bisa meningkatkan penjualan sesuai kapasitas

produksi dan belum banyak membantu didalam memperkenalkan produk KSP.

Perhatian terbesar adalah pada saluran KP. KUD karena mempunyai wilayah

pemasaran yang pOlensial. Berdasarkan kondisi tersebul maka perumusan masalah

lesis ini adalah :
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I. Berdasarkan sistem distribusi yang sudah dijalankan oleh PT. IKI, saluran

distribusi yang bagaimanakah yang paling efektif dan efisien.

2 Saluran distribllsi yang bagaimanakah sebagai alternatifyang dapa! diterapkan.

C. Tujuan Penelitian

TlIjllan penelitian ini adaJah untuk :

I. Mendeskripsikan masing-masing saluran distribusi.

2. Melihat Kegunaan masing-masing saluran distribusi yang sudah berjalan.

3. Memberikan masukan mengenai altematif penggunaan saluran distribusi

yang baik.

D, Manfaat Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Pemerintah

2. Pengusaha

3. Perguruan Tinggi

Adanya kelanearan penyaluran KSP akan

menunjang keberhasilan program penyuburan

lahan yang akan berdampak terhadap peningkatan

kesejahteraan petani dan pendapatan nasional.

sebagai masukan penentuan strategi perusahaan

terutama dalam hal distribusi sampai ke tangan

petani dengan eara yang efektif dan efesien.

sebagai bahan pustaka dan bahan studio
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4. Penulis menambah wawasan dan pengalaman dalam

mendiagnosis, mengkaji, memberi alternatif dan

menentukan cara pemecahan masalah yang terbaik

dalam perencanaan pengiriman/distribusi produk.
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