
1. PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Susu nierupakan bahan niakanan hewani yang sangat penting bagi 

manusia, karena susu memiliki nilai gizi yang tinggi dan lengkap. Komposisi 

kandunsan gizi rata-rata susu yang berasal dari sapi perah adalah 3.9 persen 

lemak, 3,4 persen protein, 4,S persen laktosa, 0,72 persen abu, S7,10 persen air 

dan bahan-bahan lain dalam jumlah sedikit seperti sitrat, enzim-enzim, fosfolipid, 

vitamin 4 vitamin B dan vitamin C ( Buckle et nl., 1987 ). Oleh karena itu, susu 

menjadi bahan makanan yang penting dalam menu empat sehat lima sempurna, 

yaitu sebagai penyempurna susunan menu makanan sehari-hari. 

Saat ini produk-produk susu olahan sudah cukup memasyarakat di 

Indonesia Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pendapatan dan adanya 

kesadaran akan pentingnya manfaat susu bagi kesehatan, sehingga susu tidak 

hanya dikonsumsi oleh balita , tetapi juga dikonsumsi oleh orang dewasa. 

Persentase susu yang dikonsumsi masyarakat dalam bentuk olahan (CIC, 1997) 

adalah : F ~ l l  cream milk (30.2 persen), FoNow 017 fo~mr,ln ( 27,2 persen ), Susu 

Kental hlanis ( 23,s persen ), i?fn??t fonrla ( 14,3 persen ), susu berprotein ( 2,9 

persen ), Paster/rized milk ( 1 persen ) dan Susu ibu hamil (0,2 persen). 

Kebutuhan susu di Indonesia semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk Tabel 1 memperlihatkan data proyeksi 

konsumsi susu nasional untuk periode tahun 1996 - 2000. Data tersebut 

memperlihatkan bahwa konsumsi susu perkapita pada tahun 2000 diproyeksikan 

sebesar 9,7 kg susu per tahun. Berdasarkan data tersebut maka peluang 
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pengembangan industri pengolahan susu di Indonesia mempunyai prospek yang 

cukup menjanjikan. 

hfeskipun susu merupakan makanan yang hampir sempuma dari segi 

gizinya namun susu mudah sekali mengalami kerusakan terlebih lagi jika produk 

susu tersebut tidak mengalami proses pengolahan yang panjang dan dalam proses 

pengolahannya tidak menambahkan bahan pengalvet seperti contohnya jenis susu 

olahan pasteurisasi. Oleh karena itu dalam proses pendistribusiannya diperlukan 

penanganan yang cepat dan tepat 

Tabel 1. Proyeksi Konsumsi Susu Nasional 1996 - 2000 

hlasalah pendistribusian susu pasteurisasi yang merupakan salah satu 

produk agribisnis yang mempunyai sifat mudah rusak dan memerlukan 

penanganan khusus dalam penyalurannnya tampak menjadi penting untuk 

diperhatikan oleh perusahaan karena berkaitan secara langsung dengan penjualan 

dan tingkat profitabilitas perusahaan. Selain itu proses distribusi yang tepat juga 

mampu memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen yaitu konsumen dapat 

memperoleh produk secara cepat, tepat dan masih segar atau masih baik mutunya 

Tahun 1 Konsumsi per 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Strategi distribusi berkaitan dengan dua ha1 yaitu saluran distribusi dan 

distribusi fisik ( Hiam dan Schewe, 1993). Hal yang berkaitan dengan saluran 

Sumber : PDBI, September 1997, Keterangan t SSDN = Susu Segar Dalam Negeri 

Konsumsi Nasional 
(ribu ton) 
1.270,O 
1.432,5 
1.615,9 
1.822,7 
2.056,O 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

kap~ta (kg) 
6,4 
7,1 
7,9 
8-7 
9,7 

Produksi SSDN 
(ribu ton) 

471,2 
496,2 
522,2 
550,2 
579,4 

Impor 
(ribu ton) 

980,8 
936,3 

1.093,4 
1.272,5 
1.476,6 
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distribusi adalah keputusan mengenai siapa pihak-pihak yang digunakan atau 

terlibat dalam menyampaikan produk ke konsumen, produsen hams memutuskan 

apakah akan mendistribusikan sendiri (langsung) lie konsumen atau akan 

memakai jasa perantara. Keputusan mengenai saluran distribusi ini akan 

mempengamhi efektif atau tidaknya perusahaan dalam melakukan peliputan 

terhadap pasar sasaran dan mempengamhi pula tingkat pelayanan kepada 

konsumen. Sedangkan distribusi fisik berkaitan dengan cara memindahkan 

produk dari produsen ke konsumen. Keputusan mengenai distribusi fisik 

mencakup cara pemrosesan pesanan, pergudangan, persediaan dan pengangkutan. 

Pelaksanaan distribusi fisik yang baik dapat menjarnin ketersediaan produk pada 

tempat dan waktu yang tepat untuk sasaran konsumen yang tepat. Distribusi fisik 

di satu sisi dapat menciptakan permintaan jika dilaksanakan secara efektif namun 

di sisi lain distribusi fisik menimbulkan biaya yang cukup besar. Menurut Mc 

Carthy dan Perreault (1993), hampir dari setengah biaya pemasaran dikeluarkan 

untuk membiayai aktivitas distribusi fisik. Sedangkan menumt Kotler (1995), 

biaya total distribusi fisik dapat mencapai 30 sampai 40 persen dari biaya produk. 

Hal ini menunjukkan bahwa alctivitas distribusi fisik sangat penting bagi 

perusahaan, karena melalui aktivitas distribusi fisik pemsahaan dapat 

mendekatkan produknya ke konsumen. Distribusi fisik selain sebagai suatu unsur 

biaya, juga merupakan sarana potensial untuk menciptakan permintaan dan 

melakxkan penghematan terhadap biaya pemasaran. Perusahaan dapat menarik 

pelanggan tambahan dengan menawarkan layanan yang lebih baik atau harga 

yang lebih rendah dan dapat menghemat biaya pemasaran melalui perbaikan 

aktivitas distribusi fisik. 
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PT. Fajar Taurus adalah salah satu perusahaan pengolahan susu yang 

mempunyai peternakan sendiri di Sukabumi yaitu Tn~rrrrs Dairy Fmm. Produk 

yang dihasilkannya adalah susu ~asteurisasi dan yoghurt, namun yang menjadi 

produk utama PT. Fajar Taurus adalah susu pasteurisasi, karena sekitar 90 persen 

dari total nilai penjualan produk PT. Fajar Taurus adalah berasal dari produk susu 

pasteurisasi. 

Saat ini PT. Fajar Taurus menerapkan kebijakan saluran distribusi 

langsung untuk memasarkan sebagan besar produknya ke konsumen dan hanya 

sebagian kecil yang dipasarkan melalui koordinator atau agen. Dalam 

melaksanakan aktivitas distribusi tersebut PT. Fajar Taurus menggunakan armada 

kendaraan milik sendiri dan mengatur pejalanan setiap armada kendaraan beserta 

supir dan loper berdasarkan wilayah distribusi produk PT. Fajar Taurus. Namun 

permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan aktivitas distribusi 

adalah semakin berhrangnya kemampuan operasional armada kendaraan 

distribusi yang dimiliki perusahaan akibat umur yang sudah tua. Sehingga masih 

tejadi keterlambatan waktu pengiriman susu ke konsumen dan biaya perawatan 

kendaraan yang hams dikeluarkan perusahaan jumlahnya cukup besar. Selain itu 

dalam aktivitas distribusi masih ditemukan susu yang rusak atau kemasan yang 

bocor sehingga perusahaan harus menyiapkan susu cadangan ketika 

mendistribusikan susu ke konsumen. 

Semakin berkurangnya kemampuan operasional armada kendaraan 

distribusi ini jika tidak diantisipasi oleh perusahaan akan mengakibatkan biaya 

distribusi menjadi tidak efisien dan akan semakin menghambat aktivitas distribusi 

yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas pelayanan kepada konsumen. 
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Sementara itu dalam aktivitas distribusi di PT. Fajar Taurus, sarana angkutan atau 

transportasi merupakan salah satu unsur yang sangat vital karena susu pasteurisasi 

yang telah diproduksi oleh pemsahaan hams didistribusikan dengan cepat kepada 

konsumen 

Seperti yang dikemukakan Kotler (1995) unsur utama dalam biaya total 

distribusi fisik adalah transportasi (46 persen), pergudangan (26 persen), 

pengangkutan sediaan (10 persen), penerimaan dan pengiriman (6 persen), 

pengemasan (5 persen), administrasi (4 persen) dan pengolahan pesanan (3 

persen). Sehingga pemsahaan hams peka terhadap biaya transportasi karena 

mempakan komponen terbesar dalam biaya distribusi total. Keputusan distribusi 

fisik yang tidak tepat akan mengakibatkan tingginya biaya. Oleh karena itu 

pengkajian terhadap aktivitas distribusi fisik yang selama ini diterapkan 

perusahaan perlu dilakukan untuk mencari sumber-sumber penghematan bagi 

biaya pemasaran. 

Menurut Kotler (1995), tujuan utama distribusi fisik adalah bempaya 

menyampaikan barang yang tepat ke tempat yang tepat pada saat yang tepat 

dengan biaya terendah. Oleh karena itu pemsahaan hams merancang aktivitas 

distribusi fisik yang dapat meminimalkan biaya distribusi tersebut. Karena ha1 ini 

akan berkaitan langsung dengan tingkat pendapatan yang akan diterima oleh 

pemsahaan. 

Manajemen PT. Fajar Taurus menyadari pentingya untuk terus 

melakukan penyesuaian strategi distribusi baik itu saluran distribusi maupun 

aktivitas distribusi fisik guna mengantisipasi perkembangan pasar yang 

persaingannya semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan strategi 
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distribusi yang tepat akan mampu meningkatkan penjualan, menjaga kualitas 

pelayanan kepada pelanggan dan menekan biaya-biaya distribusi. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi dalam aktivitas distribusi di PT. Fajar Taurus 

adalah kondisi armada angkutan yang sudah tua sehingga dapat menghambat 

aktivitas pengiriman produk ke konsumen. Selain itu biaya distribusi yang hams 

dikeluarkan perusahaan juga cukup besar. Hal ini merupakan salah satu 

konsekuensi dari penerapan strategi saluran distribusi langsung oleh PT. Fajar 

Taurus untuk memasarkan sebagian besar produknya. Sehinsga perusahaan harus 

menangani sendiri perpindahan fisik produk dari perusahaan ke konsumen. Oleh 

karena itu pengkajian terhadap aktivitas distribusi fisik yang selama ini dilaliukan 

perusahaan perlu untuk dilakukan, untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan 

yang ada. 

Usul untuk mengganti armada kendaraan distribusi saat ini perlu untuk 

dipertimbangkan. Penggantian armada kendaraan distribusi lama dengan armada 

kendaraan baru diharapkan akan dapat mengatasi masalah keterlambatan 

pengiriman akibat tejadinya kerusakan kendaraan sewaktu dipejalanan dan biaya 

perawatan kendaraan akan dapat ditekan Namun untuk melakukan investasi 

penggantian asset distribusi tersebut juga dibutuhkan biaya investasi yang cukup 

besar. Oleh karena itu perhitungan kelayakan investasi penggantian asset 

distribusi secara finansial perlu untuk dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana 

akTivitas investasi tersebut dapat memberikan manfaat secara finansial bagi 

perusahaan. 
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Dalam rangka mengefisienkan biaya distribusi, pihak manajemen PT. 

Fajar Taurus pernah memikirkan alternatif penggunaan armada kendaraan 

distribusi 'dengan cara melakukan kontrak sewa kendaraan dari perusahaan lain 

agar di masa yang akan datang PT. Fajar Taurus tidak menanggung biaya tetap 

daii operasional armada kendaraan yang besar . Pemikiran ini muncul 

sehubungan dengan adanya penawaran harga kontrak sewa kendaraan yang 

diberikan oleh PT. Kartika Jaya kepada PT. Fajar Taurus. Namun ha1 tersebut 

belum dapat diputuskan karena belum dilakukan perhitungan biaya dan 

manfaatnya jika dibandingkan dengan tetap mernakai armada kendaraan milik 

perusahaan sendiri. 

Berkaitan dengan ha1 tersebut di atas, maka permasalahan geladikarya ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kinerja atau prestasi saluran distribusi yang dipakai PT. 

Fajar Taurus selama ini ? 

.2. Bagaimana perusahaan melakukan aktivitas distribusi fisik selama ini ? 

3 .  Bagaimanakah perkembangan biaya pemasaran yang dikeluarkan 

perusahaan serta berapa besar kontribusi biaya distribusi fisik terhadap 

biaya pemasaran ? 

4. Jika kendaraan distribusi lama diganti dengan cara investasi kendaraan 

baru atau melakukan kontrak sewa kendaraan, apakah akan membuat 

biaya distribusi fisik lebih efisien ? 

5. Apakah investasi kendaraan baru atau kontrak sewa kendaraan distribusi 

dari PT. Kartika Jaya tersebut layak secara finansial untuk dilakukan? 
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6. Bagaimanakah strategi distribusi yang hams dikernbangkan perusahaan di 

masa yang akan datang ? 

C. Tujuan Geladikarya 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka 

geladikarya ini bertujuan : 

1. Menganalisis kine j a  atau prestasi saluran distribusi yang selama ini 

dipakai PT. Fajar Taurus. 

2. Menganalisis aktivitas distribusi fisik yang selama ini dilakukan PT. 

Fajar Taurus. 

3. Mengetahui perkembangan biaya pemasaran yang dikeluarkan PT. Fajar 

Taurus serta kontribusi biaya distribusi fisik terhadap biaya pemasaran 

4. Mengkaji kelayakan finansial usul penggantian armada kendaraan 

distribusi. Hal ini dilakukan dengan cara menilai kelayakan dua 

alternatif yaitu investasi armada kendaraan barn atau melakukan kontrak 

sewa kendaraan dengan PT. Kartika Jaya. 

5 .  Merumuskan strategi distribusi yang dapat dikembangkan perusahaan di 

masa yang akan datang. 
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D. Manfaat Geladikarya 

Dengan dilaksanakannya geladikarya ini diharapkan akan memberikan 

manfaat, yakni : 

1. Bagi penulis geladikarya ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan 

teori-teori yang didapatkan selama dalam perkuliahan untuk 

memecahkan pennasalahan manajemen yang dihadapi. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, 

masukan dan alternatif dalam perencallaan distribusi bagi produknya. 

E. Ruang Lingkup Geladikarya 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian difokuskan pada pengkajian terhadap strategi distribusi yaitu 

saluran distribusi dan distribusi fisik, serta pengamatan terhadap biaya- 

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional 

distribusi. 

2. Analisis kelayakan penggantian asset distribusi yaitu armada kendaraan 

dibatasi pada aspek finansial. 
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