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Minyak goreng merupakan salah satu bahan makanan pokok yang 
dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di 

. pedesaan maupun 'di perkotaari, baik oleh rumah tangga maupun oleh 
industri makanan. Fungsi minyak goreng pada umumnya bukan sebagai 
bahan baku, namun sebagi bahan pembantu terutama dalam menciptakan 
aroma, rasa, warna, daya simpan dan dalam beberapa ha! juga 
peningkatan nilai gizi. Kebutuhan terhadap minyak goreng untuk 
pemenuhan kebutuhan rumah tangga meningkat terus, sejalan dengan 
pertumbuhan penduduk maupun peningkatan konsumsi perkapita. Secara 
teoritis, kecendefungan meningkatnya rata-rata konsumsi perkapita 
minyak goreng itu disebabkan oleh perubahan pola konsumsi penduduk, 
pendapatan perkapita, dan sedikit banyak dipengaruhi pula' oleh 
perkembangan dalarn budaya masak-memasak. 

Keadaan tersebut di atas sudah barang tentu menjadikan industri 
minyak goreng rnernpunyai pasar yang sangat baik, karena merupakan 
kebutuhan pokok bagi setiap orang. Bila dilihat dari jumlah penduduk 
Indonesia pada tahun 2000 yang diperkirakan mencapai 21 0.438.600 jiwa 

' lebih maka rnenjanjikan laba yang besar bagi mereka yang bergerak 
dibidang ini. Walaupun demikian, para pelaku yang memperebutkan kue 
besar ini jumlahnya cukup banyak dan bagi pemain baru harus 
rr~eijyhaciapi rnasalah kiasik yaitu merebut pasar yang ada, karena pasar 
telah dikuasai merek-merek terkenal seperti Bimoli (Salim Group), Filrna 
(Sinar Mas Group) dan Vetco (Hasil Karsa Group). 

PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. adalah salah satu perusahaan 
produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Operasional agribisnis yang 
dilakukan meliputi penanaman hingga pemanenan kelapa sawit sampai 
dengan pengolahan tandan buah segarnya hingga menghasilkan minyak 
sawit mentah atau "CPO" (Crude Palm Oil) serta pengolahan CPO 
menjadi minyak goreng (cooking oil) beserta produ k turunannya. Sebagai 
pendatang baru yang akan berkiprah dalam bisnis minyak goreng sawit 
PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. dihadapkan pada intensitas persaingan 
dalam industri minyak goreng sawit yang pada saat ini cukup ketat. Untuk 
itu PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. harus rnampu untuk menentukan 
strategi yang tepat agar rnarnpu untuk bersaing dan beradaptasi dengan 
setiap perubahan ling kungan, karena peru bahan lingkungan dapat 
menciptakan peluang sekaligus juga dapat menjadi ancaman bagi 

,.ketangsungan hidup perusahaan. 
Permasalahan utama yang dihadapi oleh PT. ASTRA AGRO 

LESTARI Tbk. adalah minimnya anggaran promosi yang dapat digunakan 
;oleh divisi refinery and branded minyak goreng sawit untuk melakukan 
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program promosi dalam rangka memperkenalkan produknya, dimana 
disisi lain minyak goreng hasil produk perusahaan dengan merek Cap 
Sendak ini adalah relatif rnerupakan pendatang baru, sehingga belurn 
cukup dikenal oleh konsumen. Rumusan masalah dararn penelitian ini 
adalah: (1) dalam rangka untuk meningkatkan pangsa pasar (market 
share) dalgm industri minyak goreng. Strategi promosi bagaimana yang 
diterapkan oleh perusahaan selama ini. (2) strategi promosi yang tepat 

3 dan seharusnya diterapkan dalam rangka untuk meningkatkan penjualan 
dan pangsa pasar perusahaan. 

Tujuan Geladikarya ini adalah untu k menge'valuasi strategi promosi 
atas produk minyak goreng sawit Cap Sendok yang diterapkan oleh 
perusahaan selama ini, serta pengaruhnya terhadap tingkat penjualan 
dan kemudian merumuskan saran perbaikan kegiatan promasi 
berdasarkan hasil anatisis.. Ruang lingkup dari penelitian ini hanya 
dilakukan pada PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. divisi refinery and 
branded produk minyak goreng (cooking oil). 

d I Penelitian dalarn Geladikarya ini menggunakan metode studi kasus 
E r r  dengan analisis deskriptif. lnformasi yang diperoleh diotah dan dianalisa 
-I= Ern :lar r 2 dengan menggunakan analisis regresi. 

u= m~ Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien konstanta sebesar 
g 256422 dengan koefisien iklan 0.02245 dan koefisien promosl pmjualan 7 z  =: 0.047268 berdasarkan uji-t pada tingkat signifikansi 5 % ( t-tabel D,05 = 

IC I3 9 3. C! 1,734 c dad t- hitung = 2,15 rnenunjukkan bahwa iklan rnemberikan 
5 ' kontribusi yang berarti pada penjuahn, atau iklan berpengaruh nyata = 3 = a  ;- IR. D 

terhadap penjualan dan t- hitung = 7,51 menunjukkan bahwa promosi ' 5 penjualan rnemberikan kontribusi yang berarti pada pnjualsn, atau 
B E3 m~ R prornosi penjualan berpengaruh nyata terhadap penjualan).. 

z p  q Koefisien determinasi ( R ~ )  menunjukkan bahwa hanya 91,O % dari 
g - 7 s  $ 8 varlasi volume penjualan dapat dijelaskan oleh iricidel szmefitaia sisai?'ya " 
w E-3 n 9,O % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam regresi. 
z. = z  : 

LA 
Melihat hasil perhitungan tersebut rnaka peranan promosi dalam 

ha1 ini cukup signifikan karena setiap kenaikan biaya promosi maka akan 
menaikkan jumlah penjualan. Untuk itu yang harus di lakukan oleh 

e rr K = a #  
perusahaan adalah dengan rnenentukan strategi promosi yang tepat untuk 

3 !: meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Strategi yang dapat dilakukan = == perusahaan adalah rnelalui strategi rnenarik (pull strategy), dimana 
1 a 3  kegiatan pernasaran terutama promosi lebih diarahkan kepada pemakai 
1 zg -. akhir (konsumen). Tujuannya adalah mendorong pemakai akhir 
e (konsumen) untuk mencari atau meminta produk itu kepada perantara :. k 
m~ 3 dengan demikian mendorong perantara memesan produk tersebut dari 4 E produsen. 
r am - Y Dari uraian mengenai analisis strategi promosi yang dilaku kan oleh 
E. 3 

= 9 
PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. Jakarta, dapat diiarik kesimpulan 

a bahwa terjadi kenaikan jumlah penjualan minyak goreng Cap Sendok 

w ng diproduksi oleh PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. divisi minyak 
* 
Y a pada tahun 1999 jika dibandingkan dengan volume 
e g penjualan pada tahun 1998, dimana kenaikan jumlah penjualan mencapai 
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Berdasarkan hasil analisis lingkungan diperoleh gambaran secara 
menyeluruh industri minyak goreng sawit merupakan industri yang 
memiliki daya tarik sedang. Hal ini berarti bahwa industri ini walaupun 
menjanjikan keuntungan bagi perusahaan yang telah ada dalam industri 
tetapi harus mampu untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat 
karena tingkat persaingan dalam industri ini cukup tinggi. Hal ini 
disebabkan oleh karena jumlah pesaing dalam industri ini cukup banyak. 
Beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha 
seperti faktor pesaing , produ k su bstitusi; pelanggan, pemasdk, pendatang 
baru secara umum cukup rnendukung perkembangan usaha di dalam 
iridustri minyak goreng. Tingkat persaingan diantara pesaing menunjukkan 
kategari tinggi (skor 3,4680) sehingga perlu mendapat perhatian dari 
perusahaan agar dapat menentukan satrategi yang tepat daiam 
menghadapinya. Jurnlah pesaing merupakan indikator penting pertama 
dengan nilai bobot sebesar 17,79%. Kedua pertumbuhan industri sebesar 
16,2694, ha1 ini nampak dari jumlah produsen yang cukup banyak dalam 
industri minyak goreng sawit yang sudah barang tentu akan makin 
meningkatkan intensitas persaingan. Intensitas ancaman produk substitusi 
dengan skor 3.1132, intensitas kekuatan tawar menawar pelanggan 
dengan skor 3.1206, intensitas ancaman pendatang baru dengan skor 
2.7204 dikategorikan sedang, sedangkan intensitas kekuatan tawar 
menawar pemasok dikategorikan rendah. Di Indonesia kelompok- 
kelompok bisnis minyak yoreng berskala besar pada umurnnya didukung 
oleh penyediaan bahan baku berupa CPO yang cukup memadai, yaitu 
diperoleh dari perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya, baik secara 
langsung atau melalui perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit 
yang memiliki ikatan bisnis kuat dengan pabrik minyak goreng. Sedangkan 
perusahaan-perusahaan berskala menengah yang mencapai lebi h dari 29 
Suah pe~t;sahaan ~ml;mnyg tIdak iiiemiliki dukungan Sahan baku secara 
langsung. Untuk PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. sendiri intensitas 
kekuatan tawar menawar pemasok rendah karena perusahaan memiliki 
perkebunan kelapa sawit sendiri yang teriintegrasi dengan pabrik (refinery) 
di Medan sehingga pasokan bahan baku rninyak goreng sawit cukup 
mernadai. 

3 3 =  Dari hasil pengamatan terhadap perusahaan dengan analisis 
c ~5 terhadap prornosi peniualan yang dilaksanakan, disampaikan beberapa 

l a  saran/rekomendasi kepada perusahaan sebagai berikut: 

f 3 7  Untuk memperluas jaringan pemasaran, maka perusahaan harus 

= P bekerjasama dengan distributor yang memitiki jaringan yang luas dan 
g 3 mempunyai kemampuan untuk menjuat minyak goreng Cap Sendok = E a (distri busi selektif). - Dalam ha1 strategi promosi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, !. maka ada beberapa alternatif yang dapat digunakan yaitu dari segi 

periklanan dengan menambah frekuensi iklan di radio, menambah jumlah 
stasiun radio yang rnenyiarkan iklan minyak goreng Cap Sendok., 
membuat beberapa versi iklan di radio, untuk memperluas jangkauan 
dapat digunakan media Televisi atau media cetak, menggunakan jasa 
spoke person yang sudah dikenal masyarakat. Dari sisi promosi penjualan 
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dapat dilakukan dengan rnengi kuti pameran-pameran agar masyarakat 
lebih mengenal minyak goreng Cap Sendok, menjadi sponsor lomba 
masak, menambah variasi promotional material, memberikan insentif 
kepada distributor yang mampu untuk menjual produk dalam jumlah dan 
wa ktu tertentu 
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