
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Sektor makanan dan minuman menopang pertumbuhan industri pengolahan 

non migas di Indonesia, terbukti sampai pada kuartal II/2016 pertumbuhan 

industri makanan dan minuman mencapai hingga (mamin) 8,20 persen pada 

Gambar 1.1. Kondisi ini diperkuat dengan industri pengolahan non migas yang 

juga tumbuh 4,46 persen pada kuartal I/2016 dan berkontribusi 18,41 persen 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. 

Industri mamin merupakan industri yang sangat strategis dan berkontribusi 

terhadap industri pengolahan non migas sebesar 31,51 persen. Peranan 

pertumbuhan industri mamin juga dapat dilihat dari sumbangan nilai ekspor 

produk makanan dan minuman yang mencapai 2,37 miliar dollar AS pada kuartal 

I/2016 (Kemenperin.go.id, 2016: artikel 15450). Data yang sudah disebutkan 

diatas memberikan informasi bahwa sektor mamin di Indonesia sebenarnya akan 

menjadi salah satu pendorong dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tren industri makanan dan minuman di 

Indonesia terus mengalami peningkatan dari triwulan pertama di tahun 2015 

hingga triwulan kedua tahun 2016. Pertumbuhan tren mamin tersebut juga 

dirasakan oleh perusahaan Sinergi Pemenang yang merupakan salah satu 

perusahaan yang menjual makanan ringan berupa kripik. 

Sinergi Pemenang (SP) adalah sebuah perusahaan yang menjual makanan 

ringan berupa kripik bekicot dengan merek G.O.T.C.HA. Kripik yang dijual 

berbahan dasar daging bekicot darat yang hidup di daratan lembab. Produksi 

dilakukan dengan secara alami menggunakan sinar matahari untuk proses 

pengeringannya sampai menjadi kripik bekicot yang sudah digoreng dan siap 

untuk dimasukan ke dalam kemasan. Perusahaan SP mengambil bahan baku dari 

pengepul sebagai sumber penyedia bahan baku. Produk yang siap dijual adalah 

kripik yang sudah ditempatkan dalam kemasan dan sudah melewati proses 

pengecekan sebelum sampai ke tangan konsumen maupun reseller. 

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman Triwulan 2015 - 2016 ( Persen ) 

Sumber: Kemenprin.go.id (Data diolah 2016) 
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TAHUN JUMLAH 

RESELLER 

KETERANGAN RESELLER 

Triwulan 

I/2015 
3 

Surabaya: Depot Lionita, Ayam Goreng Jakarta, 

Wong Soeroboyo PTC 

Triwulan 

II/2015 
4 

Surabaya: Depot Lionita PTC, Wong Soeroboyo 

PTC, Bebek Pak Janggut PTC, Kantin Dean (UC) 

Triwulan 

III/2015 
5 

Surabaya: Depot Lionita, Wong Soeroboyo PTC, 

Bebek Pak Janggut PTC, Kantin Dean, Depot 

Mochi-Mochi 

Triwulan 

IV/2015 
6 

Surabaya: Depot Lionita, Bebek Pak Janggut, 

Wong Soeroboyo, Kantin Dean, Depot Mochi-

Mochi 

Jombang: Bu Putri 

Triwulan 

I/2016 
8 

Surabaya: Bakso Rindu Malam, Depot Lionita, 

Migos Muhlis, Bebek Pak Janggut, Kantin Dean, 

Depot Mochi-Mochi, Mini Market Remaja 

Jombang: Bu Putri  

Triwulan 

II/2016 
12 

Surabaya: Toko Oleh-oleh Wisata Rasa, Bakso 

Rindu Malam, Canteen Dean, Mini Market 

Remaja, Bu Rudy Anjasmoro, Bu Rudy Kupang 

Indah, Bakso Cak Ran, Kantin Mochi-Mochi, 

Depot Lionita, Bebek Pak Janggut 

Bojonegoro: Toko Oleh-oleh RIA 

Jombang: Bu Putri 
   Sumber: Data diolah 2016 

Penjualan kripik G.O.T.C.H.A hingga triwulan II 2016 dilakukan dengan 

sistem B2B (business to business) yang selalu mengalami penambahan reseller 

tiap periodenya pada Tabel 1.1. Pencarian reseller difokuskan pada pemenuhan 

permintaan di daerah sekitar Surabaya terlebih dahulu. Tahun 2016 SP mulai 

melakukan perluasan pasar hingga ke luar kota yaitu Bojonegoro yang merupakan 

kota asal salah satu anggota. Kripik G.O.T.C.H.A didistribusikan menggunakan 

sistem konsinyasi kepada retail berupa depot, minimarket atau kepada reseller 

secara perorangan. Menurut Kotler dan Keller (2012:459), reseller adalah label 

pribadi yang menjual secara eceran maupun grosir. Reseller G.O.T.C.H.A sudah 

tersebar di beberapa kota yaitu Jakarta, Jombang, Bojonegoro, Sidoarjo, dan 

Tabel 1.1 Daftar Perjalanan Reseller Sinergi Pemenang 2015-2016 



Tabel 1.3 Total Omzet Penjualam Sinergi Pemenang Triwulan 2015 - 2016 ( Rupiah ) 

Sumber: Data diolah peneliti 2016 

beberapa daerah di Surabaya. Perluasan pasar yang juga dilakukan secara 

bersamaan oleh anggota tim sebagai bukti kerja sama yang nyata. 

 

Platform Alamat Website 

Bukalapak https://www.bukalapak.com/p/food/cemilan-

snack/3s4np-jual-gotcha-escargot-chips-keripik-bekicot-

special-quality 

Tokopedia https://www.tokopedia.com/dc-store/gotcha-escargot-

chips-keripik-bekicot-special-

quality?key=eyJmc2hvcCI6IjEiLCJwYWdlIjoiMSIsInNx

IjoiZ290Y2hhIn0&pos=1 

Blibli  https://www.blibli.com/gotcha-escargot-chips-
1437361.html 

 https://www.blibli.com/gotcha-escargot-chips-2-

packs-2039101.html 

 https://www.blibli.com/gotcha-escargot-chips-
cemilan-5-packs-1437351.html 

Website perusahaan www.sinergipemenang.com/p/order.html 

 

Penjualan secara online juga sudah dilakukan oleh perusahaan SP melalui 

penjualan di Websites dan toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli 

pada Tabel 1.2. perusahaan SP masuk kedalam online market karena mengikuti 

era teknologi sebagai bukti bahwa perusahaan tidak ketinggan zaman. 

Tabel 1.3 menunjukan total omzet penjualan SP dari 2015-2016. Omzet 

yang didapatkan berasal dari hasil penjualan setiap bulannya, yang didukung oleh 

kegiatan rutin produksi dengan kapasitas rata-rata 186 packs setiap bulannya. 

Keterangan 
Triwulan 

I (2015) 

Triwulan 

II (2015) 

Triwulan 

III (2015) 

Triwulan 

IV (2015) 

Triwulan 

I (2016) 

Triwulan 

II (2016) 

Escargot Chips 130,000  221,400  1,092,000  1,659,000  301,000  960,000  

Escargot Chips 

Reseller -  630,036  2,770,000  6,720,000  2,552,500  2,916,000  

Escargot Chips 

BliBli -  -  -  370,900  370,700  564,600  

Total Penjualan 

Escargot Chips 134,650  915,036  3,952,000  8,749,900  3,224,200  7,524,200  

Tabel 1.2 Daftar Lokasi Penjualam Online Sinergi Pemenang 

Sumber: Data diolah 2016 



Suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis perlu memperhatikan faktor-

faktor yang menjadi pendorong bagi perusahaan untuk mencapai sustainability. 

Sustainability dalam industri makanan diperlukan untuk menjadi suatu fokus 

mengenai bagaimana cara perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan (Baldwin, 2015: 2).  

Menurut Oppenheim, J. (2015), mengutamakan sustainablilty sudah menjadi 

keharusan di dalam perusahaan yang merupakan inti dari usaha itu sendiri. 

McKinsey (2014), mengatakan pula bahwa perusahaan yang mengutamakan 

pencapaian sustainability sebagai fokus utamanya adalah perusahaan yang paling 

maju dan terbaik. Harvard Business School juga menarik kesimpulan yang sama 

bahwa perusahaan yang mengutamakan sustainability adalah perusahaan yang 

akan memiliki keunggulan kompetitif dalam jangka panjang (Fortune.com, 2015). 

Penjualan kripik G.O.T.C.H.A dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung yang terdiri dari penjualan melalui perorangan secara langsung dan 

melalui penjualan tidak langsung dari reseller maupun toko online. Penjualan 

G.O.T.C.H.A memang masih mengalami fluktuasi setiap bulannya namun 

perusahaan SP merupakan perusahaan yang berdiri sejak awal 2014 dengan 

keanggotaan yang tidak berubah hingga tahun 2016. Setiap reseller kripik 

G.O.T.C.H.A adalah hasil dari perjuangan para anggota yang didukung oleh 

beberapa faktor yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang berjudul 

“FAKTOR- FAKTOR PENDORONG PADA PERUSAHAAN SINERGI 

PEMENANG DALAM MENCAPAI SUSTAINABILITY”. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah 

dari penilitian ini adalah: Faktor apa saja yang mendorong perusahaan Sinergi 

Pemenang dalam mencapai sustainability? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mendorong perusahaan Sinergi Pemenang dalam mencapai sustainability. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis   

Menjadi referensi dan menambah pengetahuan dalam pembelajaran 

maupun penelitian mengenai faktor-faktor apa yang mendorong 

perusahaan dalam mencapai  sustainability. 

2. Manfaat Praktis 

Menjelaskan mengenai pentingnya faktor-faktor yang mendorong suatu 

perusahaan dalam mencapai sustainabiliy, sehingga dapat menjadi 

pedoman bagi perusahaan lain dalam mencapai sustainability. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

pendorong perusahaan SP dalam mencapai sustainability. Hasil rancangan pada 

penelitian ini hanya sebagai pendorong bagi perusahaan SP untuk 

mempertahankan sustainability.  

 


