
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Distribusi merupakan salah satu elemen dalam manajemen pemasaran

yang tidak dapat dipisahkan dari elemen-elemen lainnya, yaitu dalam bauran

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan penjualan (Kotler, 2006).

Tanpa distribusi yang baik maka reneana-reneana dalam bidang pemasaran yang

lain menjadi kurang berarti. Hal ini dapat dimengerti karena tugas distribusi

adalah menyediakan atau menyampaikan produk kepada konsumen.

Perantara atau pemasaran adalah suatu pasar independent. Sebagai suatu

pasar independent, maka keputusan dalam saluran pemasaran merupakan salah

satu keputusan yang kritis karena akan mempengaruhi keseluruhan keputusan

pemasaran. Saluran pemasaran yang tepat merupakan jaminan pasokan dari

produsen ke konsumen agar betjalan seeara lanear dan meningkatkan kontribusi

potensi pelayanan terhadap konsumen seeara keseluruhan (Kotler, 2006).

Penggunaan saluran pemasaran yang tepat adalah yang dilaksanakan

seeara efektif dan efisien, baik seeara kuantitas maupun kualitas. Seeara kuantitas

peningkatan jumlah saluran pemasaran harus memberikan pengaruh nyata

terhadap peningkatan penjualan perusahaan, sedangka~ seeara 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.

Menurut Koss (2003) distribusi adalah bagian terpenting dalam sebuah

proses penyelenggaraan perusahaan. Proses distribusi mempunyai tingkatan
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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.

PT. Sinar Sosro dikenal sebagai· perusahaan yang memfokuskan

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.

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 Kantor Penjualan Wilayah (KPW) Jakarta. Kantor

Penjualan Wilayah Jakarta menangani penjualan Teh Botol Sosro di propinsi DKI

Jakarta dan sebagian wilayah Bekasi. Pendistribusian Teh Botol Sosro 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 Mogol.
,"

Sistem distribusi yang dilakukan oleh Teh Botol Sosro adalah sistem

distribusi secara langsung dan tidak langsung. Saluran distribusi langsung

dilakukan PT Sinar Sosro di bawah Kantor Penjualan Wilayah (KPW) yang

diwakilkan oleh Kantor Pcnjualan (KP) kc setiap Kota dan Kabupaten dengan

menjual produk Teh Botol Sosro sccara langsung ke pcngecer (retailer). Saluran
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distribusi ini menggunakan sistem saluran satu tingkat, di mana hanya ada satu

perantara, yaitu pengeeer. Perusahaan menggunakan pengeeer Ulltuk menjual

produk sebelum sampai kepada konsumen. Penjualan langsung kepada pengeeer

ini bersifat lebih khusus dibandingkan saluran distribusi tidak Iangsung. Kegiatan

ini dilakukan melalui Sales Representative dan Sales Canvasser (pengembang

Pasar).

Tugas yang dilakukan oleh Sales Representative dan Sales Canvasser

adalah mengembangkan pasar atau outlet, memelihara pasar atau outlet dan

mendata outlet. Tujuan dibentuknya Sales Representative dan Sales Canvasser

adalah untuk mengantisipasi kurangnya saluran distribusi dan meningkatkan

jumlah produk Teh Botol Sosro di pasar, sehingga konsumen lebih mudah dan

lebih banyak mendapatkan produk Teh Botol Sosro.

Saluran distribusi tidak langsung dilakukan PT Sinar Sosro melalui Kantor

Penjualan Wilayah yang diwakilkan oleh Kantor Penjualan di setiap Kota dan

Kabupaten dengan saluran tiga tingkat. Tingkatan pertama adalah dengan

menyalurkan Teh BotoI Sosro kepada pedagang besar (wholesaler). Perusahaan

menyebut pedagang besar ini dengan istilah dister. Kemudian pada tingkatan

kedua dister meneruskan Teh Botol Sosro kepada subdister (pedagang

menengah). Tingkatan yang terakhir adalah subdister menyalurkan lagi Teh Botol

Sosro ke pengeeer (r,!!ailer) dan akhimya akan sampa! ke tangan konsumen. Di

samping itu, PT Sinar Sosro mempunyai kebijakan bahwa dister juga dapat

langsung menyalurkan TBS kepada pengeeer tanpa melalui subdister. Seeara

ringkas saluran distribusi tersebut ditunjukkan pada Gambar I.
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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.

Kedua saluran distribusi tersebut mempunyai keuntungan dan kelemahan

masing-masing. Keuntungan dan kelemahan dari masing-masing saluran tersebut

seperti, saluran distribusi secara langsung memungkinkan perusahaan mengawasi

langsung ketersediaan TBS di setiap titik penjualan sampai ke tangan konsumen.

Tetapi di sisi lain, distribusi secara langsung juga memerlukan inventori yang

lebih besar. Distribusi tidak langsung dapat mengurangi biaya inventori yang

dikeluarkan perusahaan tetapi di sisi lain kurangnya kewenangan pengawasan

perusahaan menyebabkan perusahaan tidak dapat mengontrol dengan ketat

ketersediaan produk Teh Botol Sosro (TBS) ke seluruh pelosok masyarakat,

sehingga availability dari TBS tidak dapat dipastikan berjalan dengan baik

(Yunarto, 2006).

Kedua saluran, baik Saluran Oistribusi Langsung (SOL) maupun Saluran

Distribusi Tidak Langsung (SDTL) bermuara pada saluran tingkat akhir, yaitu

pengecer. Pengecer merupakan 'ujung tombak dari sistem distribusi Teh Botol

Sosro secara keseluruhan, karena pengecer adalah jalur distribusi terakhir yang

menentukan Teh Botol 80sro sampai atau tidak ke tangan konsumen. Dengan

dcmikian dapat dikalakan bahwa kinerja pengecer dalam mendistribusikan Teh

.'
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Botol Sosro ke tangan konsumen secara umum dapat menunjukkan baik atau

tidaknya kinelja distribusi Teh Botol Sosro secara keseluruhan.

Berikut ini adalah bagan saluran distribusi Teh Botol Sosro :

Pabrik

PT Sinar Sosro

KPW Jakarta

KP IKPIKPIKP KP I KP

Distributor

~
Dister

Pedagang Besar

~
Sub Dister

Pedagang Menengah

~
Retailer

•
Pengecer

~
Konsumen

Gambar 1. Saluran Distribusi yang Digunakan oleh PT. Sinar Sosro
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Pengecer dikategorikan menjadi tujuh channel, yaitu eoomtel Kantin,

Lokasi Makan, StreetlTraditional, Rekreasi & Olah Raga (OR), Modem Outlet,

Institusi dan User. User adalah pengecer yang menjual Teh Botol Sosro kepada

konsumen berkategori khusus, seperti konsumen yang membutuhkan Teh Botol

Sosro untuk acara-acara keluarga, misalnya pemikahan dan arisan.

Mengingat keuntungan dan kelemahan dari masing-masing saluran

distribusi diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

analisis kinerja saluran distribusi yang digunakan oleh PT. Sinar Sosro, yaitu

dengan melakukan analisis kinerja melalui perbandingan kineIja distribusi antar

Kantor Penjualan dan perbandingan kineIja distribusi antar Channel. Selain itu,

penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai karakteristik kineIja

saluran tidak langsung, yaitu di tingkat dister, subdister dan pengecer.

Untuk menganalisis kinerja saluran distribusi tersebut 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.

Selain Teh Botol Sosro, saat ini telah banyak pilihan minuman ringan

dengan berbagai merek yang beredar di pasar. Merek-nierek minuman teh dalam

kemasan botol tersebut antara lain adalah S-Tee, Fruit Tea, Frestea, Teh Oua

Tang, Lipton Ice Tea, Tekita, Hi-C, dan sebagainya. Ada juga minuman teh dalam

kemasan kotak, seperti Teh Kembang ABC, Teh Kotak Ultra, Teh Kotak Sosro,

dan lainnya dengan Market Share sebesar 30% dari seluruh industri minuman

dalam kemasan di Indonesia (swasembada, 2005).
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Selain minuman dalam botol yang terbuat dari bahan teh, kita juga

mengenal minuman dalam botol dengan bahan karbonat dengan market share

sebesar 20 persen dari seluruh industri minuman dalam kemasan di Indonesia

(swasembada, 2005). Perusahaan minuman berkarbonat merupakan saingan

terberat perusahaan minuman teh dalam kemasan. Biasanya minuman berkarbonat

dikemas dalam bentuk botol, sehingga minuman ini bersaing dengan minuman teh

dalam kemasan boto!. Merek yang bermain dalam minuman berkarbonat dalam

botol ini antara lain adalah Coca Cola, Fanta, Sprite, dan lainnya.

Sejak diluncurkan 31 tahun yang lalu, saat ini Teh Botol Sosro menjadi

pemimpin pasar minuman teh dalam kemasan di Indonesia dengan market share

sebesar 70 persen, sedangkan minuman teh dalam kemasan dengan merek

"Frestea" yang diluncurkan oleh PT. Coca Cola Company berhasil menguasai

pasar sebesar 12 persen hanya dalam waktu 3 tahun, yaitu 2002 sampai 2005

(swasembada, 2005).

Pertumbuhan market share yang besar pada minuman teh dalam kemasan

pendatang baru seperti Frestea menimbulkan ancaman baru bagi Teh Botol Sosm.

Berdasarkan tingkat persaingan tersebut, perusahaan dituntut lebih agresif dalam

memasarkan produknya. Salah satu caranya adalah dengan menyalurkan produk

tersebut sampai ke konsumen akhir dengan memakai saluran distribusi yang

efisien.

Selain tingkat persaingan dalam industri minuman dalam kemasan.

konsekuensi yang harus dilakukan oleh Teh BOIOI Sosro setelah mengusung lag

line "Apapun makanannya. minumnya Teh B%/ Sosro" serta dalam rangka

memenuhi market share sebanyak 70 pcrscn dari seluruh pasar minuman teh
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dalam kemasan adalah availability (ketersediaan produk tersebut pada konsumen

dl saat konsumen membutuhkan di manapun dan kapanpun) produk tersebut untuk

konsumen. Oleh karena itu, dalam melakukan usahanya, PT. Sinar Sosro harns

menjamin kesinambungan ketersedlaan produk Teh !iotol Sosro di setiap wilayah

pemasaran, melalui saluran distribusi dengan sasaran, karakteristik, nilai serta

prinsip yang seragam dari PT. Sinar Sosro.

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 efisien.

Sehubungan dengan masalah tersebut, dlperlukan analisis yang lebih

mendalam mengenai penggunaan masing-masing saluran distribusi yang

dioperasikan PT Sinar Sosro untuk melihat pernbahan tingkat pertumbuhan

penjualan yang dibandingkan dengan peningkatan biaya distribusi dari setiap

saluran distribusi yang digunakan, yang selanjutnya aOO memberikan indikasi

efisiensi penggunaan saluran distribusi yang selama ini dioperasikan.

1.2. Perumusan Masalah

I. Apakah sistem penyaluran produk (sistem distribusi) Teh Botol Sosro sudah

efisien?

2. Pengembangan saluran penjualan perlu dilakukan dalam rangka menghadapi

berkembangnya pasar minuman dalam kemasan di masa yang akan datang.

Maka penting diketahui manakah saluran distribusi yang paling efisien?
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1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengkaj i efisiensi saluran distribusi perusahaan.

2. Mengetahui manakah saluran distribusi yang digunakan perusahaan yang

paling efisien.

3. Merumuskan implikasi manajerial, saluran distribusi manakah yang harus

disarankan kepada perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk

menetapkan atau pengembangan saluran distribusi di masa yang akan datang

sehingga kinerja perusahaan, terhadap perkembangan penjualan maupun efisiensi

biaya distribusi akan lebih baik lagi. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi

sarana dan media dalam mengembangkan kemampuan menganalisis masalah serta

menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

1.5. Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

I. Analisis saluran distribusi yang dilakukan hanya berdasarkan pada data

perusahaan selama tahun 2006.

2. Pengkajian dibatasi pada penggunaan saluran distribusi Teh Botol Sosro

melalui hubungan volume penjualan dan biaya distribusi.

3. Pengkajian dilaksanakan dengan melihat efisiensi masing-masing saluran

distribusi. baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

4. Penelitian dilaksanakan pada wilayah saluran distribusi Teh Botol Sosro

Kantor Pcnjualan Wilayah (KPW) Jakarta.
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5. Penelitian dilaksanakan sampai pada"tahap '. memberikan informasi dan

altematif saluran distribusi mana yang 'paling . tepaL dalam efisiensi

penggunaan saluran distribusi.
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