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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Per tahun 2015 jumlah penduduk di Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) tercatat sebanyak 255.993.674 jiwa, menyebabkan Indonesia tercatat
sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat (4) di dunia
dibawah

China

/Tiongkok,

India,

dan

Amerika

Serikat

(AS)

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html). Jumlah
penduduk sebesar ini tentu menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat
menggiurkan untuk para produsen memasarkan produk dan jasanya. Untuk
mewujudkan hal itu, para produsen bisa memasarkan langsung atau memilih
rekanan lokal dari Indonesia sebagai pilihan strategi dalam memasuki pasar
Indonesia. Kecenderungan politik di Indonesia cenderung stabil setelah
pemilihan umum presiden dan kondisi ekonominya mengalami pertumbuhan
meskipun dibawah target yang telah diprediksikan. Lagipula ekonomi Indonesia
didukung dengan stabilnya nilai tukar Rupiah setelah mengalami depresiasi
tinggi pada awal tahun 2015. Target penerimaan pajak mencapai 81,5% yaitu
senilai Rp. 1.055 triliun dari target Rp. 1.294,25 triliun yang ditargetkan dalam
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.
(http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-2015-capai815-dari-target) Meskipun demikian masih ada beberapa faktor eksternal seperti
current deficit account dan kebijakan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN
(MEA) bisa mempengaruhi kondisi ekonomi saat ini. Dari segi sosial keadaan
masyarakatnya aman dan terkendali di tengah ancaman banyaknya pemutusan
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hubungan kerja (PHK) yang kerap disampaikan oleh media-media di Indonesia,
baik cetak maupun online. Dengan didukung oleh fakta yang menyebutkan
bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang cenderung naik stabil
seperti ditunjukkan oleh Tabel 1.1 dibawah ini
Tabel 1.1 Tabel pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun ke tahun per kuartal

Sumber: http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253

Dan dari tahun ke tahun PDB Indonesia cenderung meningkat tajam di
tahun 2009 sampai dengan 2011 dan sedikit mengalami kontraksi di tahun 2014
seperti yang ditunjukkan di Tabel 1.2 di bawah ini:
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Tabel 1.2 Tabel nilai PDB Indonesia dalam tahun ke tahun

Sumber: http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomimakro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253

Berdasarkan data tabel terlampir diatas bisa disimpulkan bahwa kenaikan
PDB Indonesia cenderung stabil di kisaran lima persen (5%) pertahun dengan
nilai di 2014 USD 888,5 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat
Indonesia masih stabil di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Menurut Levy dan Weitz (2009) ritel adalah serangkaian kegiatan bisnis
yang menambah nilai kepada barang dan jasa yang dijual kepada konsumen
untuk kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok atau pemakai akhir. Ritel
merupakan suatu hal penting dalam proses distribusi barang dan merupakan
akhir dari kegiatan distribusi. Produk ritel umumnya terdiri dari bahan pokok
kebutuhan sehari-hari baik individu maupun keluarga dan barang elektronik.
Retail bisa dibedakan menjadi retail tradisional dan ritel modern. Faktor-faktor
pembedanya terletak pada pemilihan lokasi dimana retail tradisional tidak terlalu
memperhatikan lokasi sedangkan retail modern sangat memperhatikan lokasi.
Retail tradisional cenderung memilih tempat seadanya tanpa memperhatikan
potensi pembeli. Tempat yang dipilih antara lain di pasar dan kios pinggir jalan,
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termasuk juga pedagang kaki lima (PKL) sedangkan retail modern umumnya
bertempat di bangunan luas yang dilengkapi dengan parkir ataupun di dalam mal
karena memperhitungkan kenyamanan calon pembeli barang dan jasanya.
Lagipula retail modern menyediakan berbagai fasilitas penunjang bagi calon
pembelinya antara lain mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), fasilitas
pembayaran dengan kartu kredit, penitipan barang belanjaan, tempat bermain
dan menunggu anak- anaknya dan lain sebagainya. Lalu retail tradisional
biasanya memiliki sistem pengelolaan sederhana yang setiap kebijakannya
hanya dibuat oleh satu orang saja, sedangkan retail modern memiliki manajemen
yang kompleks dengan pembagian orang menurut tugas dan tanggung jawabnya
masing-masing dimana kegiatan masing-masing departemen saling terkait dan
bersinergi. Pengambilan keputusannya tidak bisa secara individu melainkan
melibatkan banyak orang. Dalam pengelolaan keuangan, retail tradisional
memiliki pencatatan keuangan yang sederhana sedangkan retail modern
memiliki pencatatan keuangan yang kompleks dan terkadang membutuhkan ahli
dan

konsultan.

Dari

segi

pemilihan

barang,

retail

tradisional

kurang

memperhitungkan pemilihan barang dan supplier secara komprehensif sehingga
inventory barang yang kurang laku dijual bisa menumpuk dan mengakibatkan
kerugian sedangkan di retail modern pemilihan barang dan supplier dilakukan
dengan ketat dan terus menerus melakukan evaluasi untuk meminimalisasi
inventory yang menumpuk dan seringkali retail modern mengikat perjanjian
dengan supplier bahwa barang yang tidak laku bisa dikembalikan kepada
supplier. Dipandang dari sisi profitability, retail tradisional kurang memperhatikan
keuntungan per produk sehingga sering terjadi suatu produk dijual terlalu murah
sehingga mereduksi keuntungan atau malah dijual lebih mahal dari retail saingan
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sehingga menyebabkan produk tersebut kurang laku dijual. Berbeda dengan
retail modern yang melakukan evaluasi keuntungan per produk sehingga bisa
dipelajari untuk memaksimalkan penjualan. Dari sisi efisiensi, retail tradisional
kurang memperhitungkan efisiensi, seperti lokasi penyimpanan barang dan
ongkos pengangkutan, hal ini menyebabkan retail tradisional harus mengalami
pengurangan keuntungan karena tidak efisien. Berbeda dengan retail modern
yang sangat memperhatikan efisiensi dimana ongkos distribusi harus ditekan
seminimal mungkin. Hal terakhir yang menjadi pembeda antara retail tradisional
dan modern adalah keuangan yang tercampur dengan keluarga. Biasanya retail
tradisional masih mencampurkan antara uang yang dipakai untuk berdagang
dengan uang keluarga. Hal ini bisa berakibat penyalahgunaan bilamana tidak
dikelola dengan baik sehingga berpotensi menghambat kemajuan usaha retail
tradisional. Di retail modern keuangan untuk mengelola usaha sudah dipisahkan
dari keuangan keluarga sehingga potensi penyalahgunaannya hampir tidak ada.
Ditambah pula dengan berkembangnya teknologi dalam segala bidang usaha
memungkinkan para pelaku pasar modern ini menjadi lebih dekat dengan para
konsumennya. Beberapa pasar modern memberikan fasilitas keanggotaan/
membership dimana para konsumen yang mendaftarkan dirinya mencantumkan
nomor telpon seluler atau alamat surat elektronik (e-mail) pribadi mereka
sehingga ketika ada promosi produk tertentu atau potongan harga untuk
sejumlah pembelian tertentu bisa langsung menginformasikannya kepada para
pelanggannya. Ditambah pula dengan kehadiran pihak ketiga yang memfasilitasi
pembelian barang seperti yang dilakukan oleh aplikasi Go-jek dengan fasilitas
pembelian dan pengantaran barang sampai ke alamat tujuan pelanggan

6

sehingga pelanggan tidak perlu harus datang ke toko ritel. Hal seperti ini hampir
tidak mungkin dilakukan oleh pelaku retail tradisional.
Menurut data dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) saat ini terdapat
23.000 unit pasar modern yang ada diseluruh Indonesia. Dari jumlah sebanyak
itu sejumlah 14.000 lebih di antaranya merupakan kelompok usaha minimarket
dan sisanya adalah supermarket. Jumlah itu mengalami peningkatan sebesar 14
persen dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa konsumen mulai
beralih dari pasar tradisional ke pasar modern dengan pertimbangan fasilitas dan
sarana

dan

prasarana

yang

disediakan

oleh

pasar

modern.

(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/08/025100726/Jumlah.Pasar.
Modern.di.Indonesia.Capai.23.000.Unit).
Berdasarkan data dari Bank Indonesia dalam Survey Penjualan Eceran
mengindikasikan bahwa secara tahunan penjualan eceran menguat pada Januari
2016. Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2016 tumbuh 12,5% (yoy) lebih tinggi
dibandingkan 11,4% (yoy) pada Desember 2015. Pertumbuhan IPR didukung
oleh peningkatan penjualan peralatan informasi dan telekomunikasi.

Gambar 1.1 Indeks Riil Penjualan Eceran
Sumber: http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/penjualan-eceran/Pages/SPEJanuari-2016.aspx
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Gambar 1.2 Penjualan Riil Kelompok Food dan Non-food
Sumber: http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/penjualan-eceran/Pages/SPEJanuari-2016.aspx
Tabel 1.3 Indeks Penjualan Riil menurut Kategori

Sumber: http://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/penjualan-eceran/Pages/SPEJanuari-2016.aspx

Berdasarkan Gambar 1.2 dan Tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa
secara total penjualan masih ada pertumbuhan penjualan bila dibandingkan
dengan nilai penjualan di bulan yang sama tahun 2015. Kontribusi tertinggi
disumbangkan oleh kategori Peralatan Informasi dan Komunikasi sedangkan
untuk kategori makanan mengalami penurunan dibandingkan dengan kategori
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non-makanan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pertumbuhan
penjualan non-makanan disumbang oleh kategori peralatan komunikasi dan
informasi karena penjualan produk terbaru dari kategori ini.
PT Anugerah Gala Persada adalah perseroan yang bergerak dalam
bidang distribusi bahan makanan di kota Surabaya. Perseroan berdiri tahun 2014
dan berkantor pusat di Surabaya. Produk utama yang didistribusikan adalah
bawang goreng merah dan putih dalam kemasan plastik dan botol dengan merk
“Dua Rajawali”. Segmentasi pasar perseroan lebih kearah middle up. Dalam
perjalanannya, perseroan fokus untuk menjalin kerjasama dengan beberapa
pasar modern di kota Surabaya, seperti Bilka, Kitto, Palapa dan Lotte Mart
dengan sistem konsinyasi (consignment). Dalam jumlah yang lebih kecil,
perseroan juga menyasar beberapa pedagang retail di pasar tradisional. Diluar
retail modern dan tradisional, perseroan juga melakukan penjualan langsung
(direct selling), terutama untuk usaha atau bisnis yang berhubungan dengan
makanan seperti catering. Perseroan juga menjalin kerjasama dengan
mengangkat beberapa agen penjualan untuk mendukung kelancaran usaha
distribusi. Jadi peran perseroan adalah menjadi perantara agar barang yang
diproduksi oleh produsen bisa sampai ke tangan konsumen. Dalam menjalankan
usaha adanya persaingan dengan produsen lain tentu tidak dapat dihindarkan.
Adanya persaingan usaha membuat produsen selalu mawas diri untuk terus
menjaga serta meningkatkan kualitas produk dan menjaga efisiensi dalam lini
usahanya. Dalam hal ini produk saingan Dua Rajawali adalah bawang goreng
merk “San” dan “Cap Koki”
Tabel 1.4 terlampir adalah data penjualan bawang goreng Dua Rajawali di
toko rekanan dalam tiga bulan terakhir:
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Tabel 1.4 Nilai Penjualan Bawang Goreng Dua Rajawali


Bilka

Bawang Merah
Goreng 50 gram
Bawang Merah
Goreng 100 gram
Bawang Putih
Goreng 50 gram
Bawang Putih
Goreng 100 gram


Maret
-

6.776.000

6.720.000

6.720.000

-

-

-

924.000

966.000

854.000

Januari
960.000

Februari
792.000

Maret
808.000

1.386.000

1.246.000

1.204.000

320.000

200.000

168.000

560.000

448.000

406.000

510.000

544.000

578.000

130.000

130.000

182.000

Palapa

Bawang Putih
Goreng 100 gram



Februari
-

Kitto

Bawang Merah
Goreng 50 gram
Bawang Merah
Goreng 100 gram
Bawang Putih
Goreng 50 gram
Bawang Putih
Goreng 100 gram
Bawang Merah
Goreng 100 gram
botol
Bawang Putih
Goreng 75 gram
botol


Januari
-

Januari

Februari

Maret

280.000

252.000

-

Januari
700.000

Februari
714.000

Maret
616.000

826.000

784.000

966.000

Lotte mart Surabaya

Bawang Merah
Goreng 100 gram
Bawang Putih
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Goreng 100 gram
Bawang Merah
Goreng 100 gram
botol
Bawang Putih
Goreng 75 gram
botol
Sumber: Diolah

323.000

272.000

204.000

208.000

325.000

377.000

Adapun data perbandingan harga produk Dua Rajawali dengan
kompetitor adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5 Perbandingan Harga Produk dengan Produk Kompetitor
Dua Rajawali
Bawang Goreng 9.600

San

Koki

9.500

-

-

-

9.500

-

-

-

-

45.000

Merah 50 gram
Bawang Goreng 17.500
Merah 100 gram
Bawang Goreng 8.400
Putih 50 gram
Bawang Goreng 17.500
Putih 100 gram
Bawang

Merah -

Goreng 175 gram
Sumber: Diolah

Dalam melakukan distribusi, terdapat persamaan dan perbedaan cara
melakukan distribusi barang. Pada produk merk Dua Rajawali dan salah satu
kompetitor, yaitu merk San, dilakukan distribusi selektif dengan memilih
beberapa pasar modern dari keseluruhan pasar modern yang ada di Surabaya
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yang sekiranya bisa membantu penjualan. Sedangkan pada merk Koki distribusi
yang dilakukan adalah distribusi eksklusif karena dilakukan secara terpusat.
Untuk promosi barang, merk Dua Rajawali belum melakukan promosi
baik secara media cetak maupun online sedangkan merk Koki sudah melakukan
promosi melalui media online
Memilih saluran distribusi dalam pemasaran merupakan salah satu
keputusan kritis yang harus dihadapi manajemen. Dalam memilih saluran
distribusi, harus benar-benar memilih dan menyeleksi saluran distribusi yang
tepat. Kesalahan memilih saluran distribusi bisa menyebabkan terhambatnya
produk atau jasa terjangkau oleh konsumen yang bisa memberikan image negatif
ke perusahaan dan ujungnya bisa merugikan perusahaan secara materi.
Menurut The American Marketing Association, saluran distribusi merupakan
suatu struktur organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri
dari agen, dealer, pedagang besar dan pengecer, melalui sebuah komoditi,
produk atau jasa yang dipasarkan. Menurut Philip Kotler, saluran distribusi
adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan
atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika
akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Sedangkan Keegan (2009)
berpendapat bahwa saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen
untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau
pemakai industri.
Ada beberapa keuntungan menggunakan perantara, diantaranya:
1. Mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai
konsumen.

Produsen

cukup

menghubungi

perantara

untuk
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menyampaikan produknya kepada konsumen yang banyak. Ini dipandang
lebih efisien.
2. Kegiatan distribusinya cukup baik bilamana perantara sudah mempunyai
pengalaman. Perantara dipandang lebih baik karena memang tugas yang
dilakukan hanyalah di bidang distribusi.
3. Perantara dapat membantu menyediakan peralatan dan jasa reparasi
yang dibutuhkan untuk beberapa jenis produk tertentu, sehingga
produsen tidak perlu menyediakannya.
4. Perantara

dapat

membantu

di

bidang

pengangkutan

dengan

menyediakan alat-alat transpor sehingga meringankan beban produsen
maupun konsumen yang mencarinya.
5. Perantara dapat membantu di bidang penyimpanan dengan menyediakan
fasilitas-fasilitas penyimpanan, seperti gudang dan fasilitas penyimpanan
lainnya sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh konsumen dapat
memenuhinya.
6. Perantara dapat membantu di bidang keuangan dengan menyediakan
sejumlah dana untuk melakukan penjualan secara kredit kepada pembeli
akhir, atau untuk melakukan pembelian tunai dari produsen.
7. Keuntungan lain yang dapat diharapkan oleh produsen dari perantara ini
adalah:


Membantu dalam pencarian konsumen



Membantu dalam kegiatan pormosi



Membantu dalam penyediaan informasi



Membantu dalam pengepakan dan pembungkusan



Membantu dalam penyortiran
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Peneliti menyadari bahwa banyak perusahaan yang memiliki kegiatan
distribusi serupa bahkan dengan dukungan sumber daya, baik sumber daya
materi maupun sumber daya manusia yang lebih kuat dan berpengalaman yang
beroperasi di kota Surabaya. Pemasaran menjadi hal yang sangat penting untuk
diperhatikan apabila suatu perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan
hidupnya. Menurut Kotler dan Keller (2009) pemasaran adalah satu fungsi
organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan,
dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan
dengan cara yang menguntungan organisasi dan para pemilik sahamnya. Dalam
menganalisa pemasaran seringkali peneliti menggunakan marketing mix (bauran
pemasaran) sebagai alat bantu dalam penelitian. Sumarmi dan Soeprihanto
(2010) menjelaskan, “marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan
yang merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu produk (Product), harga
(Price), promosi (Promotion), dan distribusi (Place), yang sering disingkat
sebagai empat P (Four Ps). Sedemikian pentingnya pemasaran bagi PT
Anugerah Gala Persada, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul
“Analisa Marketing Mix 4P PT Anugerah Gala Persada”
Marketing mix dipilih sebagai fokus penelitian ini karena marketing mix
sebagai business tool bisa berpotensi untuk meningkatkan penjualan dengan
fungsinya

sebagai

alat

bantu

untuk

membantu

memetakan kebutuhan

pemasaran perusahaan. Hasil dari pemetaan itu bisa digunakan sebagai
pertimbangan untuk memilih strategi pemasaran yang akan dilakukan.
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1.2 Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, bahwa fokus
penelitian ini adalah “Analisa Marketing Mix 4P PT Anugerah Gala Persada”

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menentukan Marketing Mix
4P yang tepat untuk PT Anugerah Gala Persada.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang ini dicapai dalam penelitian kali ini adalah:
1. Manfaat teoritis
a. Sebagai pembelajaran untuk PT Anugerah Gala Persada agar target
pemasaran dapat tercapai.
b. Sebagai pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan
dalam bidang bisnis
c. Sebagai

perbandingan

untuk

penelitian

selanjutnya

yang

menggunakan metode sama
2. Manfaat Praktis
2.1. Bagi Pemilik Usaha
Sebagai bahan masukan untuk mencapai target pemasaran
perseroan
2.2.

Bagi Penulis
Sebagai
depannya.

bahan

pembelajaran

pengembangan

usaha

ke

