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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada situasi bisnis modern masa kini menuntut peranan perusahaan yang 

mampu mengimbangi persaingan yang semakin ketat untuk menunjang kemajuan 

usaha dan untuk mendapatkan keuntungan yang masif dan maksimal. Maju atau 

tidaknya perkembangan dari suatu perusahaan akan ditentukan oleh keberhasilan 

perusahaan dalam mengimplementasikan strategi yang sudah di rencanakan secara 

matang sebelumnya. Karena persaingan sangat ketat dari segala lini yang bertujuan 

untuk menjadi market leader pada segmen produk tertentu. Perusahaan harus 

mematangkandari sisi strategi pemasarannya, karena pada sektor pemasaran ini 

menjadi hal yang sangat penting tanpa harus mengenyampingkan divisi lain pada 

perusahaan tersebut. Karena perusahaan adalah suatu tim yang terbentuk untuk satu 

tujuan yaitu keberhasilan untuk menjadi market leader. Sektor pemasaran 

merupakanujung tombak dari sebuah keberhasilan perusahaan, dimana dalam 

proses kegiatan pemasaran yang terjadi, salesmanterlibat dan berhadapan langsung 

secara face to face dengan konsumen potensial dari produk atau jasa yang 

ditawarkan. Jadi semua strategi yang dilakukan oleh bagian pemasaran sangat 

berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. 

Produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tidak akan mampu menarik 

konsumen dengan sendirinya. Oleh karena itu,alasan terbentuknya divisi-divisi atau 

sub-divisi dari perusahaan yang bertugasuntuk mendukungdengan tanggung jawab 

masing-masing. Bagian pemasaran pada perusahaan bertugas menjadi ujung 
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tombak dalam melawan kompetitor yang mempunyai strateginya masing-masing. 

Kita tidak bisa mengelak bahwa kegiatan pemasaran adalah salah satu poin penting 

dalam keberhasilan suatu perusahaan. Konsumen tidak akan tertarik dengan produk 

yang ditawarkan jika tidak mengetahui harganya, dapat dibeli dimana, bagaimana 

rasa atau bentuknya. Disinilah bagian pemasaran berperan dan bertindak dengan 

menugaskan salesman sebagai penyedia informasi produk agar konsumen 

memahami apa yang ditawarkan. 

Untuk melakukan kegiatan pemasaran, perusahaan mempunyai tujuan- 

tujuan atau target untuk dicapai, short term target ataupun long term 

target.Contoh short term target adalah bagaimana perusahaan memperkenalkan 

produk baru untuk menjadi trademark perusahaan baru. Sedangkan untuk long 

term target bagaimana cara perusahaan mempertahankan loyalitas pelanggan 

lama untuk tetap bertahan dengan produk yang ditawarkan. Karena semua itu 

harus ada upaya yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu strategi 

pemasaran oleh perusahaan. Berhubungan dengan deskripsi diatas maka suatu 

langkah strategis yang dilakukan oleh perusahaan adalah menyusun suatu 

rencana yang mampu ditangkap dengan baik oleh semua jajaran anggota dari 

suatu perusahaan secara menyeluruh. 

Dari hasil wawancara dengan General Manager PT. SPM, Gunawan 

Noesantoro, bir Bintang menjadi produk yang paling diandalkan oleh perusahaan 

principal( PT. Multi Bintang Indonesia )dan diyakini produk bir Bintang menjadi 

market leader dalam pasar penjualan bir. PT. SPM juga mempunyai beberapa 

indicator agar saluran distribusi menjadi efektif, yaitu tepat waktu dalam mengirim 



3  

15.531 

2014 2015 2016 2017 

5% 
2% 

12.693 

12.973 13.304 16% 

2014 

2015 

2016 

2017 

15500 

15000 

14500 

14000 

13500 

13000 

12500 

12000 

11500 

11000 

Grafik Total Penjualan Bir Bintang 

2014-2017 (Dalam HL) 

 

 

produk, semua item produk lengkap di outlet/retail, memberikan jaminan jika ada 

produk yang cacat, memastikan ketersediaan produk, memberikan training pada 

salesman, menjaga kualitas kerja sama dengan outlet/retail, menerima kritik dan 

saran, membolehkan melakukan negoisasi harga/promo. 

Volume penjualan produk bir bintang oleh PT. SPM periode 2014-2017. 

Antara 2014 dan 2015 terjadi penurunan penjualan yang cukup banyak yaitu 16 %, 

walaupun penjualan 2015 dan 2016 naik 5%, tetapi tahun 2016 ke 2017 penjualan 

turun sebanyak 2 %.Dapat dikatakan bahwa volume penjualan bir Bintang 

cenderung menurun atau terjadinya trend menurun, bisa dilihat pada grafik 1.1 

dibawah ini. 

 

 

 

 
Grafik 1.1 Grafik Total Penjualan Bir Bintang Periode 2014-2017 

Sumber : PT. Sumber Pelita Mataram, 2018 
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Dari grafik 1.1 diatas dapat diketahui terjadi tren penurunan. PT.SPM perlu 

mengetahui apakah saluran distribusnya sudah efektif, yaitu apakah sasaran 

perusahaan tercapai, seberapa tepat saluran distribusi mempertemukan permintaan 

untuk melayani kebutuhan konsumen atau target segmen pasar dan memuaskan 

konsumen. Contoh jika ada barang yang tidak datang tepat waktu atau tidak ada 

barang pengganti jika ada kecacatan produk maka outlet/retailer akan kecewa dan 

bisa sajaprincipalmemikirkan untuk mencari distributor lain. Jika hal ini terjadi 

maka konsumen dari outlet/retailer yang menjadi pelanggan PT.SPM tidak akan 

membeli produk di outlet/retailer yang bersangkutan karena keterbatasan produk 

atau kurangnya kualitas produk yang diinginkan.Keefektivitasan saluran distribusi 

menjadi tanggung jawab PT.SPM karena hal ini menjadi faktor internal perusahaan 

yang bisa dikontrol oleh perusahaan. Jadi PT.SPM bertanggung jawab penuh atas 

keefektivitasan saluran distribusi produk bir Bintang pada wilayah Semarang. 

Tren penurunan ini yang menjadi masalah yang harus diketahui PT. SPM, 

apakah adanya faktor internal atau eksternal. Salah satu faktor eksternal yang 

dimaksud adalah peraturanPermendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan 

Minuman Beralkohol yang sudah aktif sejak 2014 yaitu melarang minuman 

beralkohol dijual di mini market. Pembelian bir juga hanya bisa dilakukan di 

hypermarket dan supermarket, usia pembeli yang dibolehkan membeli bir harus 21 

tahun keatas( Pasuhuk, 2015). Pada tahun 2015 Menteri Perdagangan (Permendag) 

merevisi peraturan terhadap minuman beralkohol menjadi No 06/M- 

DAG/PER/1/2015tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, 
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Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.Mulai 16 April 2015, kios yang 

menjual minuman beralkohol harus mempunyai luas minimal 12 meter. (Wij/Hen, 

2015). Permasalahan ini terkait dengan apakah penurunan volume penjualan terjadi 

karena tidak efektifitasnya saluran distribusi yang dilakukan oleh PT. SPM atau 

karena faktor eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Penjualan yang cenderung menurun dapat memberikan dampak buruk pada 

PT. SPM Semarang yang salah satunya adalah hilangnya kemitraan dengan 

perusahaan principal, hal ini bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan karena PT. SPM hanya menjual produk dari PT. MBI. Dengan kata lain, 

kepercayaan yang sudah terjalin lama harus dijaga oleh PT. SPM dengan 

menyalurkan produk secara efektif. Mengingat faktor eksternal tidak bisa 

dikendalikan oleh PT. SPM, saluran distribusi berpengaruh pada volume 

penjualan.Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada faktor internal dengan 

cara menganalisis efektivitas saluran distribusi yang dilakukan oleh PT. SPM. 

Penelitian ini mengambil judul: “ANALISIS EFEKTIVITAS SALURAN 

DISTRIBUSI PRODUK BIR BINTANG PADA PT. SUMBER PELITA 

MATARAM DI KOTA SEMARANG” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah :Apakah saluran distribusi yang diterapkan oleh PT. SPM 

dalam mendistribusikan produk bir bintang di wilayah Semarang sudah efektif ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui 

efektivitas saluran distribusi pada produk bir bintang untuk wilayah Semarang. 

1.3.2 Manfaat penelitian 

 

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan 

manfaat kepada perusahaan ataupun peneliti, seperti : 

1. Manfaat bagi perusahaan yang diteliti yaitu hasil penelitian dapat dijadikan 

sebagai informasi dan acuan bagi perusahaan untuk mengevaluasi efektif 

atau tidaknya saluran distribusi produk bir Bintang. 

2. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi atau acuan dalam meneliti efektivitas saluran distribusi. 


