
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalarn rnengantisipasi rneningkatnya perrnintaan konsurnen 

terhadap produk olahan perikanan yang berrnutu, dewasa ini rnuncul 

industri pengolahan perikanan yang rnengalarni kernajuan pesat baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas. Perturnbuhan perusahaan yang 

cukup pesat ini didorong oleh perrnintaan pasar ekspor dan lokal yang 

kecenderungannya rneningkat dari tahun ke tahun dan dengan 

terdepresiasinya nilai rnata uang rupiah serta pangsa pasar lokal yang 

tidak kalah rnenariknya. 

Dari data Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Pengolahan 

Hasil Mutu Perikanan Dinas Perikanan DKI Jakarta, jurnlah perusahaan 

yang rnelakukan ekspor khusus untuk produk olahan beku, olahan 

kering dan olahan segar dalarn kurun waktu 1997, 1998, 1999 

rneningkat dari 90 perusahaan rnenjadi 123 perusahaan dan turun lagi 

rnenjadi 119 perusahaan. 

Bertarnbahnya jurnlah perusahaan-perusahaan pengolahan 

perikanan rnenyebabkan rneningkatnya jurnlah berat total produk 

olahan secara keseluruhan. Pada tahun 1997 volume ketiga jenis 

produk olahan ini sebesar 21.900.952,86 Kg, 1998 volume produk 

olahan perikanan sebesar 21.938.725,74 Kg dan pada tahun 1999 

rnelonjak drastis rnenjadi 28.748.343,81 Kg. 
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Pernenuhan kebutuhan ekspor rnaupun konsurnsi lokal telah 

didukung surnber daya alarn yang ada dengan luas lautan yang 

rnencapai 213 dari total wilayah Indonesia. Narnun potensi ini belum 

dimanfaatkan secara optimal oleh para pengusaha Indonesia yang 

terindikasi dari nilai ekspor tuna dan cakalang sebesar US$ 213.817 

ribu yang rnencapai 92.764 ton pada tahun 1993 dan turun menjadi 

82.868 ton dengan nilai US$ 189.433 pada tahun 1997(Tabel 1). 

Tabel.1 Ekspor Tuna dan Cakalang Indonesia (1993-1998) 

Surnber : Biro Pusat Statistik (diolah) 
Tahun 1998 sarnpai bulan April 

Negara Jepang merupakan negara pengkonsurnsi ikan terbesar 

dunia dan telah rnengimpor dari Indonesia pada tahun 1997 untuk 

tuna segar sebesar 10.692 ton dengan nilai $ 58.628.000, tuna beku 

sebesar 26.207 ton dengan nilai $ 29.023.000 dan tuna olahan 

sebesar 7.787 ton dengan nilai $ 25.508.000. 

Didaerah DKI Jakarta, total volume produksi ikan yang rnasuk 

rnelalui pelelangan dalarn menunjang kebutuhan pasar lokal dan 

ekspor pada tahun 1999 sebesar 65.508.195,lO Kg dengan nilai RP. 

123.692.176.493. Selarna tahun 1999 khusus untuk kontribusi 

cakalang sebesar 10.528.261 Kg dengan nilai Rp. 18.884.138.918 dan 
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untuk tuna (Yellow Fin) sebesar 4.570.494 Kg dengan nilai Rp. 

15.998.676.254. 

PT. Bonecorn rnerupakan salah satu perusahaan pengolahan 

produk perikanan yang telah rnernpunyai pangsa pasar luar negeri dan 

dalarn negeri. Perusahaan ini sebelurnnya hanya rnenfokuskan pada 

pasar ekspor saja tetapi dengan naiknya tingkat konsurnsi ikan dalarn 

negeri yang rnelonjak, PT. Bonecorn ikut rnerarnaikan produk olahan 

perikanan untuk pasar lokal. 

Untuk konsurnsi dalarn negeri, berdasarkan hasil perhitungan 

Indocornrnercial diketahui ikan tuna dan cakalang didalarn negeri yang 

diperoleh dari produksi ditarnbah dengan irnpor dikurangi dengan 

ekspor dalarn lirna tahun terakhir ini terus rneningkat dengan laju 

sebesar 15,7% per tahun. Dalarn periode tersebut lonjakan konsurnsi 

terjadi pada tahun 1994 yaitu rnencapai 25,5% atau rneningkat dari 

137.027 ton melonjak rnenjadi 171.953 ton. Tiga tahun berikutnya 

konsumsi terus meningkat dan rnencapai 243.438 ton pada tahun 

1997 sebagairnana tercantum dalarn tabel berikut ini (Tabel 2) : 

Tabel.2 Perkernbangan Konsurnsi Tuna dan Cakalang di Indonesia. 

Tahun 

1993 
1994 

Surnber : Indocornrnercial 

1996 
1997 

Dalam mernenuhi kebutuhan konsurnsi dalarn negeri, konsurnen 

Produksi 

223.941 
246.993 

sering merasa kekurangan akan produk olahan PT. Bonecorn terutarna 

Rata-Rata Konsumsi (%/tahun) 1 15,7 

297.696 
325.679 

pada saluran pernasarannya. Perrnasalahan ini yang akan rnenjadi 

Impor 

5.850 
4.689 

2.199 
627 

Ekspor 

92.764 
79.729 

82.047 
82.868 

Konsumsi dalam 
Negeri 
137.027 
171.953 

Pertumbuhan 
( O h )  

25.5 

217.848 
243.438 

21,8 
11,7 
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topik utama dalam tesis ini dan pemecahannya ditinjau dari sisi 

manajemen operasionalnya saja. 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam memasarkan produk tuna untuk pasar lokal khususnya 

untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, PT. Bonecom memiliki beberapa 

agen di Jakarta untuk dapat menyalurkan produk-produk olahannya 

agar sampai ketangan konsumen. 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu PT. Bonecom 

hanya memiliki level distribusi yang sangat sederhana yaitu pabrik, 

agen, konsumen. Adanya Kebijakan rnengenai manajemen distribusi 

yang belum jelas diindikasikan dengan bebasnya pihak konsumen 

dapat membeli produk secara langsung ke pabrik. Hal ini secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mematikan kelangsungan 

hidup dari para agen yang tersebar diseluruh wilayah JABOTABEK dan 

Bandung. Jika agen tersebut tidak dapat melanjutkan peranannya, 

maka produk olahan tuna PT. Bonecom tidak akan sampai ke tangan 

konsumen sehingga omzet penjualan dapat turun. 

Kebijakan distribusi lokal PT. Bonecom yang menyebarkan tiap 

agen kesetiap kelurahan yang ada didaerah DKI Jakarta sebenarnya 

memiliki banyak kelemahan, karena dalam ha1 ini pihak perusahaan 

masih menanggung biaya transportasi kesetiap agen sehingga 

membutuhkan biaya overhead dari setiap produk yang dipasarkan 

akan meningkat. Discount penjualan sebesar 10% yang diberikan 
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kepada setiap agen, dinilai terasa kecil dan tidak membuat para agen 

termotivasi dalam menjual produk PT. Bonecom. 

Permintaan yang tidak konsisten dari para agen menyebabkan 

pihak perusahaan mengalami kesulitan dalarn menentukan jumlah 

yang tepat kepada agen dalam menyalurkan produknya dan sistem 

penjualan yang hanya bersifat menunggu pesanan dari setiap agen. 

PT.Bonecorn mempunyai rencana untuk membuat sistem distribusi 

produk untuk pangsa pasar lokal menjadi saluran distribusi level dua 

yaitu pabrik, distributor, agen dan konsumen. 

C. Perurnusan Masalah 

Dari pemaparan identifikasi rnasalah yang ada di PT. Bonecom 

terutama di dalam manajemen distribusi maka masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pihak perusahaan menentukan jumlah produk yang 

akan didistribusikan secara optimal melalui agen penjualannya 

agar permintaan produk tuna PT. Bonecom dapat terpenuhi. 

2. Apakah setiap agen penjualan pada waktu sekarang telah 

mencapai tingkat efisiensi yang optimal. 

3. Bagaimana cara menilai prestasi dari agen penjualannya untuk 

kurun waktu ke depan. 

D. Tujuan 

Berdasarkan perurnusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, pembuatan tesis ini bertujuan untuk : 
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1. Mengkaji distribusi produk tuna untuk pasar lokal yang telah 

dijalankan oleh pihak manajemen PT.Bonecom. 

2. Mengukur kinerja dari masing-masing agen penjualan 

khususnya untuk wilayah JABOTABEK. 

3. Membandingkan model simulasi distribusi lokal produk dengan 

model nyata sehingga dapat menilai prestasi masing-masing 

agen penjualan, selain itu menentukan agen yang dapat 

dijadikan distributor. 

E. Manfaat 

Adapun manfaat dari tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini merupakan sarana dalam mengaplikasikan teori 

yang telah diberikan selama perkuliahan untuk memecahkan 

masalah yang ada didalam perusahaan. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak 

manajemen dalam menjalankan proses distribusi secara ideal. 

F. Ruang Lingkup 

Batasan dari penelitian ini adalah mengkaji dan mengevaluasi 

distribusi lokal produk tuna untuk wilayah JABOTABEK yang ada pada 

PT. Bonecom serta hanya terbatas pada tahap pemberian rekomendasi 

alternatif pemecahan masalah kepada pihak manajemen. 
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