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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menteri perindustrian MS Hidayat (2009-2014) mengatakan bahwa 

perusahaan plastik di Indonesia cukup lengkap dan memadai karena 

pemrosesannya dari hulu ke hilir (Kemenperin, 2014). Kementerian 

perindustrian (Kemenperin, 2014) menunjukkan bahwa ada 892 industri plastik 

yang menghasilkan berbagai macam jenis plastik yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kenaikan impor 

plastik dan bahan baku dari plastik pada bulan Januari 2013 sampai April 2013 

naik sebesar 11,7% (Kemenperin, 2014).  

Tabel 1.1. Impor Non Migas Januari-Desember 2012 – 2013 

 
Sumber: BPS, 2013 

Data impor pada tabel 1.1. menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan 

industri plastik dari tahun 2012 ke 2013 sebesar 9,32%. Pertumbuhan industri 

plastik menunjukkan adanya peningkatan konsumsi plastik dan barang dari 

plastik di Indonesia. Peluang ini menjadi dasar untuk membuka usaha yang 

difokuskan pada barang dari plastik dengan nama Quantum Plastic.  
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Quantum Plastic adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

distribusi dengan menawarkan tiga produk unggulan yaitu, trashbag (plastik 

sampah), polybag (plastik tanaman), dan kantong plastik (kresek). Quantum 

Plastic berdiri pada bulan Mei 2013 dan berlokasi di Surabaya Barat dengan 

area distribusi Surabaya dan Kalimantan Utara. Saat ini, Perusahaan Quantum 

Plastic belum memiliki toko sehingga penjualan dilakukan langsung ke 

konsumen (end user) dan menjual melalui perantara (reseller). Berikut saluran 

distribusi dari Perusahaan Quantum Plastic : 

 
Gambar 1.1. Saluran Distribusi dari Quantum Plastic 
Sumber: Data internal, 2014 

Gambar 1.1. menunjukkan proses diawali dari produsen yang 

mempersiapkan produk dan armada pengiriman untuk ditawarkan oleh 

Quantum Plastic sehingga produk siap dikirim ke end user atau reseller. Saat 

ini, Quantum Plastic mempunyai konsumen tetap Ciputra Group, dimana 

berawal dari PT Ciputra Surya Surabaya yang membeli produk trashbag 

disebarkan ke perumahan-perumahaan di Citraland, lalu dengan kerjasama 

yang baik bagian purchasing dari PT Ciputra Surya mereferensikan ke proyek-

proyek Ciputra lainnya yaitu, Ciputra Sidoarjo, Kendari, Bali, dan Ambon 

telah bekerjasama dengan Quantum Plastic. Saluran distribusi juga dilakukan 

melalui perantara (reseller) yaitu Toko Dharma Sari (Tarakan), Toko Surya 

(Tarakan), Toko DH (Tanjung Selor), Toko Agung (Tanjung Selor).  

Produsen	   Quantum	  
Plastic	   Pengiriman	   Konsumen	  

(B2b)	  
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Tabel 1.2 Strategi Saluran Distribusi Quantum Plastic 
Indikator 

 
Strategi yang Telah Dijalankan 

 
Sistem Saluran Distribusi 
 
 
 

Quantum Plastic menggunakan distribusi langsung 
tingkat nol, dimana Quantum Plastic langsung menjual ke 
perantara (reseller). 
 

Struktur Saluran Distribusi 
 
 
 

Quantum Plastic menggunakan Financial Approach 
dimana untuk memenangkan persaingan dengan 
distributor lain, yaitu dengan menekan harga. 
 

Cakupan Saluran Distribusi 
 
 
 

Quantum Plastic masih menggunakan saluran distribusi 
selektif, dimana masihvmenjual produk di wilaya 
terbatas. 
 

Faktor yang Menentukan Saluran 
Distribusi 
 

Belum ada strategi yang digunakan. 
 
 

Fungsi Saluran Distribusi 
 
 
 
 

Quantum Plastic masih menggunakan fungsi pertukaran, 
yaitu konsumen melakukan order, lalu dipesankan ke 
produsen, setelah barang jadi, produsen mengirimkan 
barang tersebut ke alamat konsumen. 
 

     Sumber: Data Internal, 2014  

Berdasarkan saluran distribusi yang telah dijalankan oleh Quantum Plastic, 

berikut data internal omzet penjualan dari Quantum Plastic selama bulan Mei 

2013-April 2014:  

      Tabel 1.3. Pertumbuhan Omzet Quantum Plastic dari Mei 2013 – April 2014. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Sumber: Data Internal, 2014  

 

Bulan Omzet 
Mei ‘13 - 
Juni ‘13  
Juli ‘13 - 

Agust ‘13 Rp18.629.325. 
Sept ‘13 - 
Okt ‘13 Rp79.931.840. 
Nov ‘13 RP25.232.300 
Des ‘13 - 
Jan ‘14 - 
Feb ‘14 Rp92.048.125. 

Mar ‘14 Rp34.982.500. 
Apr ‘14 Rp525.000. 
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Tabel 1.3. menunjukkan ketidakstabilan penjualan dari Quantum Plastic. 

Ketidakstabilan penjualan yang dimaksud oleh peneliti yaitu penjualan yang 

tidak terjadi tiap bulannya. Ketidakstabilan penjualan selama bulan Mei 2013-

April 2014 menunjukkan bahwa, Quantum Plastic belum dapat 

mengembangkan perusahaan dengan baik karena masih mengalami hambatan 

dalam distribusi khususnya dalam saluran distribusi. Sunyoto (2012) 

mengatakan saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus 

barang dari produsen ke perantara hingga akhirnya ke konsumen. Penetapan 

sistem saluran distribusi adalah salah satu keputusan terpenting yang harus 

diambil oleh manajemen (Kotler, 2012).  

Kotler (2012) mengatakan peran utama dari saluran distribusi yaitu dapat 

mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan tetap yang menguntungkan. 

Oleh karena itu, saluran distribusi yang tepat akan mendapatkan margin 

sebesar 30%-50%. Fenomena ini menunjukkan bahwa, perlu adanya 

peningkatan jumlah saluran distribusi guna tercapainya kestabilan penjualan 

dari Quantum Plastic. Ketika produk yang ditawarkan dengan mudah 

ditemukan oleh konsumen, maka saluran distribusi dari perusahaan tersebut 

sudah tepat (Sunyoto, 2012), sebaliknya ketika terjadi kekurangan dalam 

jumlah saluran distribusi yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan berdampak 

pada ketidakstabilan penjualan setiap bulannya. Oleh karena itu, peneliti 

mempertimbangkan saluran distribusi mana yang tepat dalam upaya kelancaran 

proses saluran distribusi dan peningkatan volume penjualan pada Quantum 

Plastic.  
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Fenomena ini membuat perusahaan berencana melakukan strategi 

benchmarking. Benchmarking adalah perbandingan sistematis suatu proses 

bisnis dan kinerja metrik terhadap best practice sebuah industri yang terbaik 

(Albar, et al, 2014). Benchmarking digunakan sebagai evaluasi kinerja dari 

perusahaan yang bertujuan untuk mengubah kekurangan yang terdapat di 

perusahaan dengan belajar dari perusahaan terbaik (Albar, et al, 2014). Kondisi 

bisnis yang kompetitif akan membuat konsumen meminta standar produk dan 

pelayanan yang lebih berbeda dan pastinya lebih baik (Albar, et al, 2014). 

Quantum Plastic melakukan strategi benchmarking ke perusahaan yang 

bergerak dalam bidang yang sama yaitu distributor. Benchmarking ditujukan 

agar perusahaan Quantum Plastic mendapatkan gambaran strategi apa yang 

tepat untuk meningkatkan saluran distribusi sehingga membuat kestabilan 

penjualan tiap bulannya dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, peneliti  ingin 

membuat penelitian dengan tema “Upaya Peningkatkan Saluran Distribusi 

pada Perusahaan Quantum Plastic”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti rumusan masalah 

yang dapat disimpulkan yaitu: Bagaimana upaya peningkatkan saluran 

distribusi pada Perusahaan Quantum Plastic?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang harus 

dilakukan dalam peningkatan saluran distribusi pada Perusahaan Quantum 

Plastic. 
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1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Bagi peneliti: hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

menambah ilmu dan wawasan mengenai manajemen pemasaran 

terutama dalam upaya peningkatan saluran distribusi. 

2. Bagi pembaca: hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan wawasan terhadap pembaca terutama dalam upaya 

peningkatan dalam saluran distribusi. 

	  
1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti: hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi 

alat dan dasar peneliti mengambil keputusan untuk menetapkan apa 

yang harus dilakukan dalam upaya peningkatan saluran distribusi 

dengan menggunakan metode benchmarking. 

2. Bagi perusahaan: hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan 

menjadi panduan utama untuk menetapkan strategi yang dapat 

meningkatkan saluran distribusi. 

	  


