
I. PENDAHULUAN 

lndustri minyak goreng di Indonesia sebagian besar menggunakan ,. 

bahan baku kelapa sawit dan kelapa atau kopra. Hal ini disebabkan oleh 

karena bahan baku yang dapat digunakan untuk membuat minyak goreng 

seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung, biji bunga matahari, biji 

kapok dianggap masih kecil dan belum ekonomis untuk dibuat menjadi 

minyak goreng (Indocommercial 1997). Industri minyak goreng yang 

#enggunakan bahan baku Wapa sawit urnurnnya diusahakan oleh 

krkebunan milik negara dan swasta baik industri skala besar maupun 
a* 
aenengah, sedangkan yang menggunakan kelapa sebagian besar 

5 sahakan oleh industri kecil clan industri rumah tangga. Untuk minyak 

& - e n g  dari kelapa aawit, bahan baku yang digunakm adaiah CPO (crude 

palm oil) dan PKO yang merupakan produk akhir dari perkebunan kelapa 

sawit. Sedangkan bahan baku untuk pembuatan minyak goreng dari 

kelapa adalah kopra dan crude coconut oil (CCO), yang merupakan 

produk dari perkebunan rakyat. 
- 
e '" 
2 ii Pada umumnya industri pengolahan minyak goreng yang berasal 
hi 3 + E 
mJ E' - Y 

dari kelapa dibangun dekat dengan konsumen minyak goreng. Lain halnya 
i. = = 5 dengan industri pengolahan kelapa sawit (TBS) menjadi CPO dan PKO, 

~s t r i  ini diusahakan dekat dengan bahan bakunya dengan tujuan untuk 

-. . . .~nghemat ongkos angkut karena mempertimbangkan berat TBS 

Segar) disamping mempertimbangkan rusak 
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komponen tandan buah segar (TBS) itu sendiri (perishable). Demikian 

juga halnya dengan PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk yang memiliki 

pabrik pengolahan kelapa sawit (refinery) berada dekat dengan 

perkebunan kelapa sawit, yaitu di Medan yang menghasilkan minyak 
. -. 

goreng (cooking oil) dengan merek Cap Senbok. 

Proses pengolahan minyak kelapa sawit menjadi minyak goreng 

secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu proses 

pemerasan dan ekstraksi daging buah (excocarp) hingga dihasilkan crude 

oil (CPO) dan inti sawit (palm kernel). Selanjutnya inti sawit ini 

isahkan dari daging buahnya clan diperas untuk menghasilkan minyak 

sawit (palm kernel oil, PKO). Dari kedua bahan ini nantinya dapat 

roses lebih lanjbt menjadi minyak goreng. 

Untuk mendapatkan minyak goreng dari crude palm oil (CPO), 

lakukan proses fraksinasi yaitu pernisahan stearin dalt oiein dalam CPO. 

anjutnya untuk rnemperoleh minyak goreng sawit, olein direfinasi 

melalui proses penetralan dengan alkali lemah, proses penggelantangan 

(bleaching) dan proses deodorizing. Proses penetralan dimaksudkan 

untuk menghilangkan kandungan berbagai fosfatida, dan proses bleaching 

yang menggunakan bleaching earth dimaksudkan untuk mendapatkan 

i minyak goreng yang berwarna jernih. Sedangkan proses deodorizing 
d 

9 diperlukan untuk menghilangkan bau yang keras yang tidak disukai 
s. 8 

ingga mendapatkan minyak goreng yang lembut dan lebih disukai. 
ik 

Sedikit berbeda dengan proses pembuatan minyak goreng dari 

ahan baku CPO yang menggunakan proses fraksinaksi dan refinasi, 

G 
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ka proses pembuatan minyak goreng dari kelapalkopra yang banyak 

dipakai oleh industri minyak goreng besar di Indonesia hanya 

menggunakan proses refinasi. 

Minyak goreng merupakan salah satu bahan makanan pokok yang 

n x = =  m g * s  
3 

dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik yang berada 
P: Y 2D- 

3 2 3.: di pedesaan maupun di perkotaan. Fungsi minyak goreng pada umumnya 
p =9 ?L 
sa: ; 
m = m  

bukan sebagai bahan baku, namun sebagai bahan pembantu. Fungsinya 
y 3 =  

w z  %E E.2 sangat penting dalam menciptakan aroma, rasa, warna, daya simpan dan 
#,a Em I 
P S P & dalarn beberapa ha1 juga untuk peningkatan gizi. Oleh karena itu, minyak 
5 . q  G- a. :izr 
IU * ~ H W  -e sd #breng dapat dikategorilcan sebagai kornoditas yang cukup strategis, 
m -  i - 3  
E 

E ' z  5 Rare,, pnpalaman selama ini menunjukkan bahwa kelangkaan minyak - 8 3  n E = n  
5 = z  em poreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup 
3 G - w  s I S  

bra r t i  bagi peiekonomisn nasional. B E3 a 5  4 9  
gp Kebutuhan minyak goreng terus meningkat sejalan. dengan 5 

rn 
pertumbuhan penduduk dan konsumsi per kapita. Diperkirakan pada 

m 
tahun 2003, konsumsi per kapita akan mencapai 9,062 liter minyak goreng 

r F 8 = r  per tahun. Jika diproyeksikan bahwa jumlah penduduk pada saat itu 

adalah sekitar 219.380 juta jiwa, maka konsumsi minyak goreng dalam 

negeri akan mencapai 1. 988 juta liter per tahun. 

Perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng sawit tersebut -. 04 
N. =I 
3 5 berdasarkan atas perkembangan konsumsi minyak goreng sawit yang 
Iii; s 

la kecenderungan setiap tahun terus mengalami kenaikan seperti yang 

-. rlihat pada Tabel I. berikut ini 
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Tabel 1. Konsumsi minyak goreng sawit Indonesia 1997 - 2000 

1 2000 . 7,99 1 21 0.438.600 1 1.681.026 j 
Sumber: Indocommercial, 2000 

Tahun j Konsumsi 

Melihat pangsa pasar yang masit7 besar, maka sudah barang 

I u tentu akan menarik para investor atau pengusaha untuk menanamkan 
: X 

Jumlah penduduk 

5. 
. Z @  modalnya dan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dalam 

a Q 1 x  
- L g rnemproduksi minyak goreng. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah 

Konsumsi minyak 
i perlkapita I (jiwa) 

= fi 
5 5 pabrik minyak goreng yang menggunakan bahan baku sawit yang pada 
. rn 

goren9 sawit 

a s g  mulanya hanya 36 buah (skala sedang dan besar) pada tahun 1994 - -. " menjadi 70 buah pabrik pada tahun 1997 (Indocommercial 1997) Dengan = m VF .a c .,2 

1 
a 

semakin banyaknya produsen minyak goreng, maka akan membuat 
U 

w persaingan dalam industri ini akan semakin meningkat. 

Untuk menjawab tantangan persaingan tersebut maka banyak ha1 

yang harus diperhatikan, salah satunya adalah dari segi pemasaran. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yahg sangat penting di dalam 

: j - -  usaha perdagangan dan strategi pembangunan suatu perusahaan, 

i -. 
ul terutama daIam meng hadapi persaingan. Untuk meng hadapi persaingan -. m 

!. 3 
3 - - 9 d dalam suatu industri diperlukan penelitian dan pengembangan faktor- 

. . 

faktor yang dapat membuat suatu perusahaan unggul. Hal ini 

menyangkut faktor sumberdaya manusia yang bermutu, sistim informasi 
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najemen yang baik dan penerapan strategi yang tepat serta faktor 
.- - 

lainnya yang bertujuan melayani dan memuaskan konsumen yang 

disesuaikan dengan kemarnpuan perusahaan. 

Menurut Stanton (1991), pemasaran didefinisikan sebagai suatu 
". . 

sistim keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosi kan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dari definisi 
I 
- 
Y 

x - tersebut dapat diambil kesirnpulan bahwa kegiatan sebelum dan sesudah 

3 Zqiatan rnenjual barang atau jasa juga merupakan suatu kegiatan 
P 2 = eemasaran. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pemasaran tidak 
5 G 
G. %anya bermula pada saat selesainya proses produksi, dan juga tidak ' ! Berakhir pada saat penjualan dilakukan. + ;  
c en Untuk dapat melaksanakan fungsi pemasaran tersebut diperlukan 
a 
P. 
Y 
a suatu alat dan teknik atau strategi di bidang pemasaran yang lebih 
lm 

dikenal dengan bauran pemasaran (rnarkefing mix) yang terdiri dari unsur- 

unsur produk (producf), harga (price), distribusi (place of distribution), 

promosi (promotion). 

Pemasaran modern menghendaki lebih dari sekedar 

pengembangan produk yang baik, penetapan harga yang bersaing tetapi 

juga kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang dimiliki perusahaan 
,. L. C 

" ' n p a d a  konsumemya. Untuk rnengkomunikasikan inforrnasi tersebut, 

. ,>masar melakukan kegiatan promosi. Promosi adalah salah satu unsur . y 

enting di dalam bauran pemasaran yang perannya dirasakan sangat 

- 
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ar, terutama untuk mempengaruhi kesadaran konsumen terhadap 

suatu produk tertentu serta unfuk meningkatkan image perusahaan dalam 

hubungannya dengan upaya meningkatkan penjualan di dalam tingkat ' 

persaingan yang demikian ketat. Melalui penerapan strategi promosi yang 

tepat diharapkan mampu untuk memberikan peran yang berarti bagi 

Sistim promosi suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh skala 

ahaan, jenis bisnis, ataupun jenis produk suatu perusahaan. 

nya sangat dipengaruhi segmen pasar yang akan menjadi 

uk yang akan dipasarkan (Peter, Donelly dan Tarpey, 7982) 

si berhubungan dengan kebijakan umum dan kemarnpuan 

rusahaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan konsumen yang 

i strategi bauran prornosi (promotion mix strategy) yang 

n.sur periklanan (advedising), promosi penjuaian (sales 

enjualan personal (personal selling) dan hubungan 

masyarakat (publicity). Keempat metode' tersebut rnerupakan perangkat 

utama dari bauran promosi. Masing-masing dari keempat metode tersebut 

berperan membantu perusahaan untuk mencapai sasaran promosi. 

B. Perumusan Masalah 
a: g.: 

Struktur pasar minyak goreng dapat digolongkan berdasarkan 

Iran pangsa pasar dari berbagai merek, konsentrasi produksi dan 
' .  9 

: .%"R&anism= pernasaran yang dilakukan. Besarnya pangsa pasar rninyak 

merek tertentu tidak terlepas dari besarnya kapasitas produksi, 
' /' 
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. . 
.. . 

la pemasaran yang memiliki jaringan pasar yang baik serta dukungan 

distributor yang handal. Vntuk saat ini, terlihat kecenderungan pasar 

rninyak goreng bermerek yang didarninasi -aleh Birnoli (PT Sayang 

Heulang, Grup Salim) dengan penguasaan pangsa pasar sekitar 60% , 
... 

yang diikuti oleh Filrna (Grup ~ i n a r  Mas) 'dengan penguasaan pasar 

sbkitar 20%, dan sisanya diperebutkan oleh banyak merek lain. Jelas tidak 

mudah bagi pendatang baru manapun untuk menembus tembok 

pertahanan yang dibangun selarna 12 tahun lebih. Demikian halnya 

dengan PT. ASTRA ARGO LESTARI Tbk dengan produk rninyak goreng 

Sendok yang relatif merupakan pendatang baru dafam industri ini 

enghadapi kesulitan untuk dapat rneningkatkan pangsa pasarnya, yang 

erkirakan saat ini pangsa pasarnya adalah kurang dari 5%. Oleh 

ena itu diperlukan suatu strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan 

gsa pasarnya dirnana target untuk saat ini dengan melihat kondisi 

ada adalah ingin meningkatkan pangsa pasarnya sampai sekitar 5%. 

Dengan memperhatikan dari apa yang telah diuraikan diatas, maka 

at dirurnuskan permasalahannya adalah sebagai berikut : 

I. Dalam rangka untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) 

dalam industri minyak goreng sawit. Bagaimana Strategi promosi 

' u 
yang telah dilakukan oleh perusahaan selarna ini. 

a: g.; 2. Bagaimana strategi prornosi yang tepat dan seharusnya 

diterapkan dalam rangka untuk dapat meningkatkan penjualan dan 

pangsa pasar perusahaan. 
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Tujuan Studi 

Berdasarkan hasil perurnusan masalah di atas, maka studi ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

. Mengevaluasi strategi promosi minyak goreng sawit Cap Sendok 

yang diterapkan oleh PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk. serta 

pengaruhnya terhadap tingkat penjualan. 

2. Merumuskan saran perbaikan kegiatan promosi berdasarkan hasil 

analisis. 

Ruang Lingkup 

Agar pembahasan dapat lebih tetfokus, maka ruang lingkup 

nelitian ini hanya dilakukan pada PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk 

isi refinery and branded produk minyak goreng (cooking oil), yang 

cakup tenking: 

Strategi pemasaran serta program promosi yang diterapkan oeh PT. 

ASTRA ARGO LESTARI Tbk selama ini dalam memasarkan produk 

minyak goreng. 

2. lmplementasi dari alternatif strategi yang dihasilkan dalam analisa ini 

sepenuhnya disera h kan kepada pihak manajemen perusa haan. 
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aan Penelitian 

Bagi penulis hasil penelitian ini merupakan tambahan pengetahuan 

dalarn mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam kondisi 

sebenarnya dalam dunia usaha, khususnya berkaitan dengan strategi 

promosi. Bagi PT. ASTRA AGRO LESTARI Tbk hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun strategi pemasaran dan promosi dalam menghadapi 

persaingan yang sema kin kompetitif. 

a: g.; .g 
.. 

. I, . 
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