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Sasaran PT Coca-Cola Amatil Indonesia terfokus kepada peningkatan 

investasi yang ditanamkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam PT 

Coca-Cola Amatil Indonesia. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan 

penjualan dengan rnenumbuhkan pasar minuman ringan secara keseluruhandan 

meningkatkan bagian pasar serta mengembangkan wilayah franchise Coca-Cola 

yang baru. 

Sehubungan dengan sasaran tersebut, Coca-Cola Amatil memiliki 

inventori yang besar. Selain itu tingkat pelayanan tinggi, yang merupakan tujuan 

Coca-Cola Amatil, juga menyebabkan kebijakan inventori yang tinggi. Salah satu 

kebijakan inventori yang terbaru dilaksanakan oleh PT Coca-Cola Amatil adalah 

pengembangan kepada pasar Indirect Marketing Channel, yaitu distribusi kepada 

segmen pasar yang melalui perantara tanpa berhubungan langsung dengan 

konsumen. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkuat imej konsumen 

terhadap produk Cocacola dan mengantisipasi masuknya pesaing seiring 

adanya pergeseran tempat belanja konsumen dari Traditional Market ke Modem 

Market seperti Supermarket, Hipermarket dan Waralaba (Kartika dalam Analisis 

Perilaku Konsumen Minuman Serbuk Aroma Buah ,2000). Sehubungan dengan 

masalah tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai 

penggunaan saluran distribusi yang dioperasikan pada segmen pasar modem 

ataupun tradisional untuk melihat perubahan tingkat pertumbuhan penjualan 

yang dibandingkan dengan peningkatan biaya distribusi dari setiap saluran 

distribusi yang digunakan, yang selanjutnya akan memberikan indikasi optimal 

atau tidaknya penggunaan saluran distribusi yang selama ini dioperasikan. 
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1.2 Perurnusan Masalah 

1.2.1 Peningkatan pertumbuhan penjualan dengan menumbuhkan pasar 

minuman melalui pengembangan inventori kepada Indirect Marketing 

Channel dan segmen pasar modem menyebabkan peningkatan biaya, 

terutama pada bagian distribusi. 

1.2.2 Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dimasa yang akan datang 

akibat pergeseran pola belanja konsumen maka perlu dilakukan analisis 

kine j a  saluran distribusi PT Coca-Cola Amatil Indonesia sampai sejauh 

mana efektifitas dan efisiensi saluran distribusi yang dipergunakan 

perusahaan selama ini, apakah cukup efektif bagi peningkatan volume 

penjualan dan bagaimana efisiensi pendistribusian produknya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengkaji penggunaan saluran distribusi untuk pasar tradisional dan pasar 

modem yang telah bejalan di perusahaan selama ini, dengan melihat 

efektifitas dan efisiensi masing-masing saluran distribusi baik secara 

kualitas maupun kuantitas terhadap volume penjualan dan biaya distribusi. 

1.3.2 Memberikan informasi dan altematif dalam penggunaan saluran distribusi 

yang tepat (efektif dan efisien) kepada Coca-Cola Amatil untuk 

pengembangan di masa yang akan datang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk 

menetapkan atau pengembangan saluran distribusi di masa yang akan datang 

sehingga kineja perusahaan, terhadap perkembangan penjualan maupun 

efisiensi biaya distribusi, akan lebih baik lagi. Bagi penulis, penelitian ini dapat 
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menjadi sarana dan media dalam mengembangkan kemampuan menganalisis 

masalah serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 

1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Pengkajian dibatasi pada penggunaan saluran distribusi PT Coca-Cola 

Amatil Indonesia melalui hubungan volume penjualan dan biaya distribusi. 

1.5.2 Penelitian dilaksanakan pada wilayah saluran distribusi PT Coca-Cola 

Amatil Indonesia unit Jakarta. 

1.5.2 Penelitian dilaksanakan sampai pada tahap memberikan informasi dan 

alternatif saluran distribusi yang tepat dalam efektifitas dan efisiensi 

penggunaan saluran distribusi, sedangkan implementasinya diserahkan 

kepada Coca-Cola Amatil. 
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