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Distribusi merupakan salah satu elemen manl\iemen pemasaran yang tidak
dapat dipisahkan dari elemen-elemen lain dalam bauran pemasaran yang terdiri
dari produk, harga, promosi dan penjualan (Kotler, 2006). Tanpa distribusi yang
baik maka rencana-rencana dalam bidang pemasaran yang lain menjadi kurang
berarti. Hal ini dapat dimengerti karena tugas distribusi adalah menyediakan atau
menyampaikan produk kepada konsumen.

Penggunaan saluran distribusi yang tepat adalah yang dilaksanakan secara
efektif dan efisien, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas
peningkatan jumlah saluran distribusi harns memberikan pengaruh nyata terhadap
peningkatan penjualan perusahaan, sedangkan secara kualitas meliputi
kemampuan yang baik di setiap saluran distribusi dalam hal penjualan dan
pemasaran produk, tinggi rendahnya jumlah Delay Payment dan tinggi rendahnya
frekuensi pembelian.

PT. Sinar Sosro dikenal sebagai perusahaan yang mernfokuskan
produksinya pada pengolahan teh. Saat ini PT. Sinar Sosro memproduksi delapan
jenis minuman dalam kemasan berdasarkan segmentasi konsumen yang berbeda
Produk unggulan PT. Sinar Sosro adalah minuman teh dalam kemasan dengan
merek "Teh Botol Sosro". Sebagai produk yang menjadi unggulan, perusahaan
menilai penting ketersediaan Teh Botol Sosro (TBS) sampai ke tangan konsumen.

Sebagai pemimpin pasar, Teh Botol Sosro mempunyai sasaran agar
mampu mempertahankan posisinya sehingga tidak tergeser oleh merek lain yang
saat ini banyak bermunculan. Baik pemain lama yang telah menjadi pesaing Teh
Botol Sosro maupun pemain barn. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan
pertumbuhan penjualan dengan mengelola saluran penjualannya secara efektifdan
efisien.

Sistem pemasaran dan saluran distribusi Teh Botol Sosro ditangani oleh
Kantor Penjualan Wilayah (KPW) yang terdiri dari sebelas KPW di seluruh
Indonesia, salah satunya adalah KPW Jakarta. Kantor Penjualan Wilayah Jakana
menangani penjualan Teh Botol Sosro di propinsi DKI Jakarta dan sebagian
wilayah Bekasi. Pendistribusian Teh B0tol 80sro dari setiap Kantor Penjualan
Wilayah ini diwakili oleh Kantor Penjualan (KP) yang selanjutnya akan
mendistribusikan Teh Botol Sosro ke setiap Kota atau Kabupaten. Kantor
Penjualan yang mewakili KPW wilayah DKI Jakarta terdiri dari KP Cakung Tol,
KP Cakung Tugu, KP Sunter, KP Pasar Minggu dan KP Daan Mbgot.

Pada proses penjualan Teh Botol Sosro, harga yang diterima dister sebesar
Rp 22.300,00 per krat (Rp 930,00 per botol). Harga yang diterima subdisTer
sebesar Rp 22.800,00 per krat (Rp 950,00 per botol). Harga yang diterima
pengecer sebesar Rp 23.900,00 per krat (Rp 1000,00 per botol). Harga-harga
tersebut ditentukan oleh Kantor Penjualan Wilayah, sedangkan harga yang
diterima konsumen bervariasi karena tidak ditentukan oleh KPW Jakarta dan
sekitamya.
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Menurut Koss (2003) distribusi adalah bagian terpenting dalam
beIjalannya sebuah perusahaan. Proses distribusi mempunyai tingkatan
penanganan yang sangat kritis karena menyangkut pelayanan kepada pelanggan
dalam hal produk yang diinginkan, kemasan yang diharapkan dan jumlah dalam
ketepatan waktu dan harga yang ekonomis.

Untuk menganalisis kineIja saluran distribusi digunakan analisis kualitatif
dan analisis kuantitatif sehingga dapat diketahui kineIja dari setiap saluran.
Penggunaan saluran distribusi yang tepat akan mampu meningkatkan penjualan,
menekan rasio biaya distribusi dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jalur distribusi yang digunakan oleh
Kantor Penjualan Wilayah Jakarta menggunakan strategi distribusi berganda, di
mana terdiri dari duajalur distribusi yaitu Saluran Distribusi Langsung (SDL) dan
Saluran Distribusi Tidak Langsung (SDTL). Saluran Distribusi Langsung adalah
saluran distribusi yang ditangani langsung oleh Kantor Penjualan di masing
masing wilayahnya. Pengertian distribusi langsung bukan berarti setiap Kantor
Penjualan mendistribusikan langsung produknya ke konsumen akhir. Saluran
Distribusi Langsung di sini adalah Kantor Penjualan mendistribusikan Teh Botol
Sosro langsung ke tingkat distribusi akhir, yaitu pengecer.

Saluran Distribusi Tidak Langsung (SDTL) adalah penjualan yang
dilakukan setiap Kantor Penjualan melalui tiga tingkatan perantara, di mana
perantara pertama disebut dengan istilah Distel'. Selanjutnya Distel' akan
meneruskan Teh Botol Sosro kepada subdister, kemudian subdister kepada
pengecer (retailer). Selain kepada subdister, dister juga diberikan kewenangan
untuk mendistribusikan Teh Botol Sosro langsung ke pengecer.

Perusahaan membagi pengecer ke dalam tujuh kategori saluran distribusi,
yang dikenal dengan istilah Channel. Ketujuh channel tersebut adalah Channel
Kantin, Lokasi Makan, StreetlTraditional, Rekreasi & OR, Modern Outlet ,
Institusi dan User. Ketujuh channel tersebut masing-masing dikategorikan
berdasarkan fungsi Outlet pengecer yang tersebar di seluruh wilayah pemasaran
Kantor Penjualan Wilayah Jakarta.

Dari Penelitian diketahui bahwa 35 persen dister melakukan pembelian
sebanyak 251-500 krat per hari, sedangkan sepuluh persen dister melakukan
pembelian sebanyak 751-1000 krat per hari. Rata-rata volume pembelian Teh
Botol Sosro per hari oleh subdis/er kepada dis/er yang paling banyak adalah 33
persen subdister melakukan pembelian sebanyak 16-30 krat per hari. Karakteristik
subdister yang melakukan pembelian sebanyak 16-30 krat per hari adalah
sl!bdister yang membawahi rata-rata 15 pengecer. Kemudian dari 60 responden
pengecer terdapat 39 persen pengecer melakukan pembelian Teh Botol Sosro
sebanyak dua krat setiap harinya.

Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Dis/er kepada Kantor Penjualan
kebanyakan dilakukan dengan cara Tunai dan Tidak Tunai sebesar 40 persen,
demikian halnya yang dilakukan oleh sllbdi.l'ler kcpada dis/er yaitu sebanyak 70
persen, sedangkan pembayaran sccara tunai mcndominasi sistclll pembayaran
yang dilakukan oleh pengecer, yaitu sebcsar 70 pcrscn.

Distel' yang mengeluarkan biaya distribusi rata-rata scncsar Rp 201 ,OO-Rp
300.00 setiap krat-nyu mendominasi. yaitu scbcsar 50 pcrscn. scdangkan rata-rata
biaya distribusi yang dikeluarkan sllhdi.l'/I'I' per kral Icrtinggi ncrada pada kisaran
Rp 201,00 -Rp 300,00 sebesar 40 pcrscn. Mm:iin yang paling nanyak ditctapkan
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oleh pengeeer berkisar Rp O,OO-Rp 1.000,00 per boto1 atau Rp 24.000,00 per krat,
yaitu sebanyak 50 persen, sedangkan sisanya sebanyak 37 persen pengeeer
menetapkan marjin sebesar Rp 1.001,00-Rp 2.000,00 dan 13 persen merupakan
pengeeer yang menetapkan Marjin Rp 2.001,00-Rp 3.000,00.

Dari ke1ima Kantor Penjualan (KP) yang diamati pada penelitian ini,
kemampuan menjua1 masing-masing adalah sebagai berikut : KP Sunter
mempunyai volume penjualan tertinggi dengan rata-rata per bulan sebesar Rp
11.830.237.108,00. Apabila dilihat dati analisis kinerja antar channel, volume
penjualan tertinggi dimiliki oleh channel StreetlTraditional dengan rata-rata Rp
30.780.517.181,00 per bulannya, sedangkan rata-rata volume penjualan terkeeil
adalah channel Rekreasi dan OR sebesar Rp 15.527.682,00. Berdasarkan hasil
penelitian terhadap pertumbuhan penjualan, channel Kantin memberikan rata-rata
kontibursi pertumbuhan penjualan tertinggi yaitu sebesar 31,84 persen setiap
bulannya.

Berdasarkan eatatan laporan keuangan perusahaan, temyata selama
periode Januari-Desember 2006 tidak pemah terjadi penundaan atau kelambatan
pembayaran (Delay Payment) yang dilakukan oleh distributor. Peneapaian target
penjualan tertinggi dimiliki oleh KP Pasar Minggu yang meneapai rata-rata
102,800 persen dan peneapaian target terendah dialami oleh KP Cakung Tugu
dengan rata-rata 100,284 persen. .

Se1ama periode Januari-Desember 2006 dapat diketahui bahwa Kantor
Penjualan (KP) Cakung Tugu mempunyai rata-rata Marjin Distribusi (MD) yang
paling rendah, yaitu sebesar 0,068. Berdasarkan hasil perhitungan Marjin
Distribusi (MD) antar Channel diketahui bahwa channel StreetlTraditional
memi1iki rata-rata MD yang paling keeil dibandingkan dengan keempat channel
yang lain, yaitu sebesar 0,016, sedangkan rata-rata MD terbesar adalah channel
Rekreasi dan OR, yaitu 32,136.

Hasil analisis dengan menggunakan matriks DEA menunjukkan bahwa
Kantor Penjua1an (KP) Cakung Tugu berada pada kolom D atau kolom Under
Performing Branches. Sedangkan KP lainnya berada pada kolom B atau Under
Performing, yaitu kelompok saluran distribusi yang menghasilkan volume
penjualan tinggi namun dengan efisiensi biaya yang rendah.

Dari matriks DEA pada analisis antar channel di bawah ini dapat
diketahui bahwa channel Kantin, Lokasi Makan, Modern Outlet, Institusi dan
User berada pada kolom C, yaitu digolongkan dalam kelompok Effectively
Managed yang merupakan kelompok saluran distribusi dengan efisiensi biaya yang
tinggi namun menghasilkan volume penjualan yang rendah. Channel
StreetlTraditional merupakan channel paling efisien karena berada pada kolom A
atau kolom Star Performance, yaitu kelompoksaluran distribusi dengan efisiensi
biaya tinggi dan volume penjualan yang tinggi.

Kata Kunci : Kinerja, Efisiensi, Distribusi, Distribution Margin (MD), Data
Envelopment Analysis (DEA)

v

http://www.mb.ipb.ac.id




