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PRODUK TUNA (STUD1 KASUS PADA PT. BONECOM), dibawah 
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Munculnya industri pengolahan perikanan yang mengalami 
kemajuan pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas ditujukan 
untuk mengantisipasi naiknya permintaan konsurnen terhadap hasil 
olahan perikanan yang bermutu. Dari data unit pelaksanaan teknis 
laboratorium pengolahan hasil mutu perikanan Dinas Perikanan DKI 
Jakarta menyebutkan bahwa jumlah perusahaan pengolah bertambah 
dari 90 perusahaan menjadi 123 perusahaan dan turun menjadi 119 
perusahaan pada tahun 1997, 1998 dan 1999. 

Produk olahan beku, kering dan segar pada tahun 1997 sebesar 
21.900.952,86 Kg, 21.938.725,74 Kg pada tahun 1998 dan tahun 
1999 meningkat drastis sebesar 28.748.343,81 Kg. Di DKI Jakarta, 
total volume produksi ikan yang masuk melalui pelelangan dalam 
menunjang kebutuhan pasar lokal dan ekspor pada tahun 1999 
sebesar 65.508.195,lO Kg dengan nilai Rp. 123.692.176.493 dengan 
kontribusi tuna (yellow fin) sebesar 4.570.494 Kg dengan nilai Rp. 
15.998.676.254. 

PT. Bonecom merupakan salah satu perusahaan pengolahan 
produk perikanan yang telah mempunyai pangsa pasar luar negeri dan 
dalarn negeri. sebelumnya perusahaan ini hanya menfokuskan daerah 
pemasaran produknya untuk ekspor, tetapi akibat adanya peningkatan 
permintaan lokal, pihak perusahaan ikut merarnaikan pangsa pasar 
lokal. Dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, pihak 
manajemen merasa kurang efisien dalam menyediakan produk kepada 
para agen. 

Kebijakan distribusi lokal PT. Bonecom dengan menyebarkan 
agen keseluruh kelurahan diwilayah JABOTABEK memiliki banyak 
kelemahan antara lain pihak perusahaan harus menanggung biaya 
transportasi kesetiap agen. Jika ini dilakukan secara terus menerus 
maka biaya overhead dari produk yang dipasarkan akan meningkat 
pula. Permintaan yang tidak konsisten dari agen penjual menyebabkan 
pihak perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah 
yang tepat pada agen. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan sebagai 
berikut : (1) bagaimana pihak perusahaan menentukan jumlah produk 
yang akan didistribusikan secara optimal melalui agen penjualannya 
agar permintaan produk PT. Bonecom dapat terpenuhi (2) apakah 
setiap agen penjualan pada waktu sekarang telah mencapai tingkat 
efisiesi yang optimal (3) bagaimana cara menilai prestasi dari agen 
penjualannya untuk kurun waktu kedepan. 

Dari rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk : 
(1) mengkaji sistem distribusi produk tuna untuk pasar lokal yang 
telah dijalankan oleh pihak rnanajemen PT. Bonecom (2) mengukur 
kinerja dari masing-masing agen penjualan khususnya wilayah 
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JABOTABEK (3) membandingkan model simulasi distribusi lokal produk 
tuna dengan model nyata sehingga dapat menilai prestasi masing- 
rnasing agen penjualan dan dapat menentukan agen yang layak 
dijadikan distributor. Batasan penelitian ini adalah mengkaji dan 
mengevaluasi distribusi lokal produk tuna untuk wilayah JABOTABEK 
serta hanya terbatas pada tahap pemberian rekomendasi alternatif 
pemecahan masalah kepada pihak manajemen. 

Langkah simulasi penjualan produk tuna untuk pasar lokal 
adalah sebagai berikut : 
1. Data penjualan selama 14 bulan dari setiap agen dilakukan 

pengujian normal untuk mencari apakah pola data berdistribusi 
secara normal atau tidak. 

2. Pembangkitan bilangan acak yang ada diuji dengan metode Chi- 
Square. 

3. Mengklasifikasi data menurut selang kelasnya, median menentukan 
frekuensi dan probabilitas dari masing-masing kelas. Bilangan acak 
diatas dikelompokkan berdasarkan interval random yang 
disesuaikan dengan median dari interval kelas masing-masing. Hal 
ini bertujuan untuk penggolongan bilangan acak yang digunakan 
sebagai proses simulasi. 

4. Pengujian validitas dari masing-masing simulasi apakah model yang 
ada telah sesuai dengan sistem nyata dan dilakukan secara 
pendekatan selang kepercayaan. 

Menghitung prestasi dan efisiensi dari para agen adalah sebagai 
berikut : 
1. Menentukan dan mencari persentase terkecil dari setiap agen 

sesuai dengan data sebenarnya. Persentase marjin distribusi ini 
adalah biaya distribusi saluran dibagi dengan penjualan distribusi 
saluran. 

2. Setelah mendapatkan hasil penjualan dari proses simulasi maka 
diadakan perhitungan kembali marjin distribusi agar dapat 
diketahui dalam satu tahun kedepan agen mana yang paling efisien 
dan proses menentukan sarana prasarana dalam membangun 
distributor. 

3. Dalam mengklasifikasikan marjin distribusi aktual dan simulasi 
rnenjadi kategori baik, sedang dan buruk yaitu dengan mencari 
selisih antara persentase marjin distribusi terbesar dan terkecil lalu 
dibagi tiga. Hal ini untuk rnenentukan kisaran nilai kategori baik, 
sedang dan buruk sehingga dapat diketahui prestasi dari masing- 
rnasing agen penjualan. 

Hasil simulasi penjualan ke 17 agen yang ada, pihak 
rnanajernen dapat memperkirakan jumlah produk tuna yang akan 
dijual untuk 17 agen penjualan. Perkiraan penjualan ini langsung 
berhubungan dengan operasional perusahaan dimana pihak 
rnanajemen dapat memperkirakan tingkat persediaan optimal sesuai 
keadaan (musim dan iklim), serta menilai kernampuan setiap agen 
dalarn mernasarkan produk PT. Bonecorn. Perkiraan penjualan ini 
dapat dijadikan acuan untuk mengetahui dimana letak daerah 
pemasaran yang potensial atau tidak. 
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Penilaian prestasi agen digolongkan rnenjadi 3 bagian yaitu baik, 
cukup dan buruk. Dari perhitungan rnarjin distribusi aktual bahwa 
agen yang mernperoleh penilaian baik yaitu agen 1,2,3,4,5,13,14 
dengan kisaran 31,66%-47,8496 penilaian cukup untuk agen 
6,7,8,9,12,15 dengan kisaran 47,85%-64,03% sedangkan penilaian 
buruk untuk agen 10,11,16,17 dengan kisaran 64,04%-80,22%. 
Perhitungan marjin distribusi secara simulasi yang rnemperoleh 
penilaian baik yaitu agen 1,2,4,5,13,14 dengan kisaran 31,01%- 
48,45% penilaian cukup untuk agen 3,6,7,8,9,12,15 dengan kisaran 
48,46%-65,9O0/0 sedangkan untuk penilaian buruk untuk agen 
10,11,16,17 dengan kisaran 65,9196-83,35%. 

Simulasi penjualan yang dilakukan terhadap agen 1 sarnpai 
dengan agen 17 rnenunjukkan hasil distribusi normal, ha1 ini berari 
sirnulasi yang dilakukan rnenggambarkan model nyata untuk 42 bulan 
kedepan. Perhitungan ma rjin distribusi rnenunjukkan bahwa dari 17 
agen penjualan PT. Bonecom, 7 agen berprestasi baik, 6 agen 
berprestasi cukup dan 4 agen berprestasi buruk. Tingginya biaya tetap 
pengepakkan disebabkan bahan bakunya rnasih irnpor dan tingginya 
biaya penyirnpanan dalarn ha1 ini adalah biaya air. Dengan total biaya 
sebesar Rp. 104.797.162,OO. 

Sebagai Kesirnpulan sirnulasi penjualan ke 17 agen 
menunjukkan hasil distribusi normal dan berarti menggambarkan 
model nyata. Prestasi baik diperoleh agen 7 dan yang terburuk agen 7. 
Penambahan jumlah agen penjualan dari 79 agen pada tahun 1999 
menjadi 119 agen sampai bulan Juli 2000 mengindikasikan bahwa 
pemasaran produk tuna beku PT. Bonecom telah dikenal oleh 
konsurnen yang berada di Jabotabek dan Bandung. Pernberian 
discount penjualan sebesar 10% sebagai keuntungan bagi setiap agen 
dinilai terlalu kecil, karena discount ini berlaku untuk setiap agen yang 
memberikan marjin distribusi kecil maupun besar. 

Dari hasil penelitian PT. Bonecorn disarankan untuk rnerubah 
target penjualan yang diikuti perubahan discount untuk agen 
penjualan. Pihak rnanajernen sebaiknya menentukan daerah potensi 
untuk pangsa pasar lokal dilihat dari hasil sirnulasi dan rnerubah level 
Pernasaran menjadi level 2 dengan adanya distributor. 
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Distribusi, Studi Kasus. 
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