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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

PT. Sumber Pelita Mataram Semarang adalah perusahaan distributor yang 

berbasis di Semarang, Jawa Tengah dan bermitra dengan perusahaan principal yaitu 

PT. Multi Bintang Indonesia Niaga yang berbasis di Sampang Agung, Jawa Timur 

dalam mendistribusikan produk-produk dari perusahaan principal untuk wilayah 

Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemitraan ini sudah berlangsung selama 

15 tahun dari tahun 2003.PT. Sumber Pelita Mataram bertanggung jawab penuh 

dalam hal pendistribusian produk dari PT.MBI. PT. SPM mendistributori minuman 

produk dari perusahaan principal seperti; Bir Bintang , Bir Bintang Radler, 

Heinekken, Heinekken Light yang beralkohol dan Bintang Zero 0%, Bintang 

Radler 0% dan Green Sands untuk yang tidak beralkohol. Menurut GM dari PT. 

SPM, Gunawan Noesantoro, bir Bintang menjadi produk yang paling diandalkan 

oleh perusahaan principal dan diyakini bahwa produk bir Bintang menjadi market 

leader dalam pasar penjualan bir. 

Saluran distribusi dimulai dari PT.MBI lalu dikirim melalui pengiriman 

jalur darat menuju gudang distributor PT. SPM, kemudian PT. SPM 

mendistribusikan dari gudang ke outlet-outlet/retailer-retailer yang telah menjadi 

pelanggan PT. SPM. Saluran distribusi dari PT.MBI ke PT. SPM sampai ke outlet- 

outlet/retailer-retailer yang menjadi pelanggan PT. SPM dapat dilihat dari lihat 

gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Saluran Distribusi PT.Multi Bintang Indonesia 

Sumber: PT.Sumber Pelita Mataram,2017 

 
 

4.2 Deskripsi Umum Responden 

 

Dalam bagian ini dijelaskan mengenai deskripsi umum responden yang 

mencakup jabatan, usia, jenis kelamin, lamanya menjadi konsumen, cara memesan 

produk, rata-rata pemesanan dan pendapat responden. 
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4.2.1 Deskripsi RespondenBerdasarkan Jabatan dan Usia 

 

Jabatan yang mengisi kuesioner dianggap mengetahui dan paham tentang 

pemesanan produk oleh perwakilan outlet yang bersangkutan, karena pada saat 

ditanyakan tentang pemesanan produk, perwakilan dari outlet melakukan 

koordinasi langsung kepada siapa dalam hal pengambilan barang tadi. Jadi, semua 

jabatan yang tertera di dalam kuesioner adalah responden yang dianggap paling 

pantas atau dengan kata lainberkompeten untuk mengisi pernyataan di dalam 

kuesioner. 

Berdasarkan tabulasi silang antara jabatan dan usia responden, terlihat bahwa 

sebagian besar dari responden (18,5% atau 5 orang)adalah owner yang berusia lebih 

dari 50 tahun keatas. Dapat dikatakan bahwa responden yang mengisi pernyataan 

kuesioner dan dianggap tahu tentang pemesanan produk adalah ownerdari outlet itu 

sendiri (total owner 26% atau 7 orang). Hal ini terjadi karena responden yang 

mempunyai outlet PnD ( toko/pengecer konvensional ) kebanyakan dalam 

pengambilan barang dipegang langsung oleh owner tokonya, jadi owner tahu betul 

berapa banyak produk 

Selanjutnya responden yang jumlahnya cukup banyak yang harus dipesan dan 

jarang memberikan tugas ini kepada staf atau karyawannya.adalah Operation 

Manager yaitu berjumlah 5 orang (19%), yang berusia 31-40 tahun berjumlah 3 

orang (11%) dan berusia 41-45 berjumlah 2 orang (7%). Artinya responden yang 

mempunyai jabatan sebagaioperation managercukup banyak terlibat dalam 

memberikan       pernyataan       di       dalam       kuesioner.   Respondenoperation 
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managermempunyai data konkrit tentang pengambilan barang setiap bulan dari 

staf-stafnya. Tabulasi silang antara jabatan dan usia dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jabatan dan Usia 

 

NO 

. 

JABATA 

N 

USIA ( Tahun ) TOTA 

L 25-30 31-40 41-45 45-50 > 50 

1 General 

Manager 

0 0 0 0 1 1 

0% 0% 0% 0% 4% 4% 

2 Marketing 

Manger 

1 0 0 0 0 1 

4% 0% 0% 0% 0% 4% 

3 Operation 

Manager 

0 3 2 0 0 5 

0% 11% 7% 0% 0% 19% 

4 Ass 

Direksi 

0 1 0 0 0 1 

0% 4% 0% 0% 0% 4% 

5 Owner 
/Pemilik 

0 1 1 0 5 7 

0% 4% 4% 0% 19% 26% 

6 Bar 

Manager 

0 2 0 0 0 2 

0% 7% 0% 0% 0% 7% 

7 Supervisor 1 0 1 0 0 2 

4% 0% 4% 0% 0% 7% 

8 Ass Bar 

Manager 

1 0 0 0 0 1 

4% 0% 0% 0% 0% 4% 

9 Bar 

Tender 

1 0 0 0 0 1 

4% 0% 0% 0% 0% 4% 

10 Staff 

Purchasing 

1 0 0 0 0 1 

4% 0% 0% 0% 0% 4% 

11 Staff 

Receiving 

1 0 0 0 0 1 

4% 0% 0% 0% 0% 4% 

12 Cost 

Control 

0 2 0 0 0 2 

0% 7% 0% 0% 0% 7% 

13 Staff 

Admin 

0 0 1 0 0 1 

0% 0% 4% 0% 0% 4% 

14 Staff 

Pegawai 

1 0 0 0 0 1 

4% 0% 0% 0% 0% 4% 

TOTAL 
7 9 5 0 6 27 

26% 33% 19% 0% 22% 100% 
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4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

 

Dari total 27 responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh data laki-laki 

sebanyak 19 orang atau sebesar 70,4% dan Jenis kelamin perempuan sebanyak 8 

orang atau sebesar 29,6% Tabulasi silang antara jenis kelamin dan usia bisa dilihat 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

 

Jenis Kelamin 
USIA ( Tahun ) 

TOTAL 
25-30 31-40 41-45 45-50 > 50 

Laki Laki 
7 5 4  3 19 

26% 19% 15% 0% 11% 70% 

Perempuan 
2 2  1 3 8 

7% 7% 0% 4% 11% 30% 

TOTAL 
9 7 4 1 6 27 

33% 26% 15% 4% 22% 100% 

 

Dari hasil tabulasi silang diatas, bisa dilihat bahwa responden berjenis 

kelamin laki-laki berusia 25-30 adalah yang paling banyak, yaitu berjumlah 7 orang 

(26%). Bahkan dari total 27 responden, yang berusia 25-30 berjumlah 9 orang 

(33%). Yang berarti, rata-rata yang mengerti tentang pemesanan produk pada outlet 

berusia relatif muda. 

Sedangkan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan hanya 8 

responden (30%) saja dari total 27 responden, yang paling banyak adalah responden 

perempuan yang berusia lebih dari 50 tahun yang berjumlah 3 orang (11%). 

Jadi, berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden 

laki-laki lebih banyak yang paham dalam pemesanan produk daripada perempuan 

pada setiap outlet. 
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4.2.3 Deskripsi Outlet Berdasarkan Lamanya Menjadi Pelanggan 

 

Outlet yang paling lama menjadi pelanggan dari PT.SPM yaitu selama 38 

tahun, dan yang paling baru menjadi pelanggan yaitu selama 1 tahun. Data outlet 

berdasarkan lamanya menjadi pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Deskripsi Outlet Berdasarkan Lamanya Menjadi Pelanggan 

 

 

Lama Menjadi Pelanggan 

( Tahun ) 

 
Frekuensi 

 
% 

1  - 9 16 59.3 

10  - 19 8 29.6 

20  - 29 2 7.4 

30  - 39 1 3.7 

TOTAL 27 100 

 
 

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa outlet yang menjadi pelanggan 

pada PT. SPM relatif masih baru yaitu sudah menjalin kerja sama selama 1-9 tahun 

yang berjumlah 16 outlet (59,3%) dari 27 outlet.Rata-rata pelanggan PT. SPM baru 

beroperasi dalam kurun waktu10 tahun terakhir,Kemungkinan hal ini terjadi karena 

fenomena menjamurnya cafe, karaokeataupun bar yang baru berkembang di 

Semarang. Oleh karena itu outlet di dominasi oleh responden dari outlet yang 

menjadi pelanggan selama 1-9 tahun (59,3%) dan 10-19 tahun (29,6%) atau 8 

outlet. 

Hanya ada 3 outlet yang dapat dikatakan sudah sangat lama menjadi 

pelanggan tetap atau bisa disebut pelanggan aktif yaitu 20-29 tahun yang berjumlah 

2 outlet (7,4%) dan 30-39 tahun hanya 1 outlet (3,7%). Outlet yang sudah lama 

menjadi pelanggan aktif ini umumnya berupa toko/pengecer konvensional. 
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4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Cara Memesan Produk 

 

Gambar 4.1dibawah menunjukkanbahwa seluruh responden yang 

berjumlah 27, dalam proses pemesanan produk bir Bintang adalah dengan melalui 

2 cara, yaitu melalui kunjungan salesman dan melalui telefon. 

Gambar 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Cara Memesan Produk 
 

 

Melalui gambar diatas, terlihat bahwa responden paling banyak melakukan 

pemesananadalah melaluikunjungansalesman yaitu sebesar 63% dibandingkan 

melalui telefon yaitu sebesar 37%. Responden merasa bahwa memesan melalui 

salesman lebih mudah dan akurat dibandingkan jika melalui telefon karena jika 

memesan melalui salesman, responden akan bertemu secara langsung dengan 

salesman yang rutin dan berkala mengunjungi responden untuk melakukan cek stok 

ataupun menawarkan program promo tertentu. Dibandingkan melalui telefon yang 

hanya akan berkomunikasi dengan staf administrasi kantor dari PT. SPM. 

Responden juga menganggap bahwa penjelasan tentang produk lebih mudah 

tersampaikan jika dijelaskan oleh salesman. 
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4.2.5 DeskripsiOutlet Berdasarkan Macam Produk Yang Dipesan (Bintang 

Bremer, Bintang Can, Bintang Pint, Bintang Draft atau Lainnya) 

Tabel 4.4 dibawah menunjukkan deskripsi outlet berdasarkan pemesanan 

produk bir Bintang atau produk lainnya. 

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pemesanan Produk Bintang & 

Lainnya 

 

PRODUK 
 

Frekuensi 
 

% 

Bintang Bremer 17 29 

Bintang Pint 26 45 

Bintang Can 8 14 

Bintang Draft 1 2 

Produk Lainnya 6 10 

Total 58 100 

 

Ada 4 produk bir Bintang yaitu Bintang Bremer (botol besar), 

Bintang Pint (Botol Kecil), Bintang Can (Kaleng), dan Bintang Draft 

(Barrel/tong).Sedangkan produk lainnya, yang dipesan hanya 2 produk yaitu 

Heinekken dan Bintang Zero. 

Sebagian besar produk yang dipesan adalah Bintang Pint sebanyak 26 

responden (45%), karena kemungkinan menurut responden varian produk bir 

Bintang Pint tersebut paling diminati oleh konsumen. Dan yang paling sedikit 

dipesanadalah Bintang Draft yaitu hanya 1 atau sebesar 2% , karena Bintang Draft 
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yang berbentuk barrel/tong dan berisi 30 liter bir memiliki masa kadaluarsa relatif 

cepat. Jika kemasan bintang draft sudah dibuka untuk di konsumsi, maka produk 

tersebut harus habis dalam kurun waktu sekitar 1-2 minggu, karena jika 

dikonsumsi lebih dari masa itu akan berpengaruh terhadap rasa dan tingkat 

kesegarannya. Hal ini membuat responden berpikir panjang jika ingin membeli 

bintang Draft dalam jumlah banyak. 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat rata-rata pemesanan produk, outlet yang rata- 

rata memesan 1-45 dus/bulan berjumlah 42 outlet (72,4%) dan didominasi oleh 

Bintang Pint sebanyak 20 outlet (34,5%). Kebanyakan outlet memesan 1-45 

dus/bulan karena sebagian besar outlet adalah retailer atau pengecer yang menjual 

produk secara eceran kepada konsumen.Jadi pemesanan dilakukan sesuai 

kebutuhan outlet masing-masing. 
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Tabel 4.5 Rata-rata Pemesanan Produk Bintang & Lainnya (/bulan) 

 

Rata-rata 

Jumlah Pesanan 
/Dus/ Bulan 

BINTANG TOTAL 

Bremer Can Pint Draft Lainnya 

1 - 45 
7 7 20 1 6 42 

12.1% 12.1% 34.5% 1.7% 10.3% 72.4% 

46 - 90 
6 1 5 0 0 11 

10.3% 1.7% 8.6% 0.0% 0.0% 19.0% 

91 - 135 
3 0 0 0 0 3 

5.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 

136 - 180 
0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

181 - 225 
0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

226 - 271 
0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

272 - 317 
1 0 0 0 0 1 

1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 

318 - 362 
0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

363 - 407 
0 0 0 0 0 0 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

408 - 452 
0 0 1 0 0 1 

0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 1.7% 

TOTAL 
17 8 26 1 6 58 

29.3% 13.8% 44.8% 1.7% 10.3% 100.0% 

 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Bintang Pint paling mendominasi 

pemesanan pada rata-rata jumlah 1-45 dus/ bulan,kemungkinan karena Bintang Pint 

isinya yang dianggap pas dan cocok dikonsumsi dalam suasana santai, menjadi 

produk favorit konsumen di oulet yang menjual secara eceran. Bahkan ada outlet 

(1,7%) atau 1 outlet yang memesan Bintang Pint paling banyak yaitu 408-452 

dus/bulan.Sedangkan untuk produk lainnya hanya ada 2 yaitu produk Bintang Zero 

dan Heinekken yang dipesan sebanyak 1-45 dus dari 6 outlet responden (10,3%) 
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Untuk pemesanansebanyak 1-45 dus/bulan, Bintang Can ada 7 outlet 

(12,1%), terdiri dari dan hanya ada 1 outlet responden (1,7%) yang melakukan 

pemesanan sebanyak 46-90 dus/bulan. Kemungkinan, sejak adanya pelarangan 

menjual oleh pemerintah di mini market, makapenjualan Bintang Can terbatas 

dijual di hyper/supermarket, pengecer pun sedikit yang mengambil produk ini 

karena pada hakikatnya Bintang berbentuk kaleng ini biasanya dikonsumsi sambil 

menikmati suasana santai dan praktis secara kemasan, khususnya di daerah 

pariwisata yang memperbolehkan untuk membawa produk ini. Sedangkan untuk di 

kota Semarang kondisinya agak berbeda, konsumen kebanyakan membeli untuk 

dibawa pulang atau tidak di konsumsi langsung dan produk ini hanya tersedia di 

hyper/supermarket sejak adanya pelarangan mini market berjualan alkohol tersebut, 

kalaupun ada pengecer yang menyediakan, hanya memesan dengan jumlah yang 

tidak banyak. 

Jumlah pemesanan rata-rata 46-90 dus/bulan yang berjumlah 11 pemesanan 

(19%) yang terdiri dari Bintang Bremer sebanyak 6 outlet responden (10%) dan 

Bintang Pint sebanyak 5 outlet responden (9%). Bintang Bremer cukup banyak 

jumlah pemesanan perbulannya karena biasanya dijual kembali oleh pengecer yang 

berbentuk toko konvensional, yang biasanya dijual dalam bentuk paket dengan 

produk alkohol lokal. Hal ini membuat Bintang Bremer laku dengan jumlah total 

pemesanan 17 pesanan (29,3%). Bahkan pada jumlah 91-135 dus/bulan ada 3 outlet 

responden yang memesan, bahkan pada jumlah 272- 317 dus/bulan ada 1 outlet 

yang memesan. 
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Sedangkan untuk Bintang Draft, hanya ada 1 outlet yang memesan pada 

rata-rata pemesanan 1-45 barrel/tong/bulan. Seperti yang sudah disebutkan 

sebelumnya bahwa outlet tidak berani membeli Bintang Draft dalam jumlah banyak 

karena masa kadaluarsnya relatif cepat yaitu hanya 1-2 minggu setelah dibuka. 

4.3 Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Saluran Distribusi 

 

Berikut tanggapan responden terhadap saluran distribusi yang terdiri dari 8 

pernyataan yang berhubungan dengan indikator efektivitas saluran distribusi. 

Dari data pada tabel 4.7dapat dilihat nilai rata-rata item paling rendah adalah 

PT. SPM memperbolehkan melakukan negoisasi harga (4,14) dan item paling tinggi 

adalah kerja sama antara outlet/retailer terjalin dengan baik (4,77). 

Dengan demikian diketahui secara menyeluruh mengenai nilai rata-rata 

keseluruhanadalah 4,46 artinya dari hasil ini dapat menunjukan bahwa responden 

menganggap bahwa saluran distribusi PT. SPM sudah berjalan secara efektif. 

4.4 Pembahasan 

 

Untuk item pernyataan pertama, produk selalu datang tepat waktu dan 

pernyataan kedelapan, memperbolehkan melakukan negoisasi harga, meski bisa 

dikategorikan efektif akan tetapi skornya relatif rendah dibandingan dengan skor 6 

pernyataan lainnya yaitu 4,18 dan 4,14. 

 

 

 

Tabel 4.6 Deskripsi Tanggapan Responden 

 

No Efektifitas Saluran Distribusi 
Rata-Rata 

Skor 
Kategori 
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1 Produk yang kami pesan selalu datang 

tepat waktu 

4,18 EFEKTIF 

2 PT. SPM menyediakan semua varian 

dari produk bir Bintang 

4,44 SANGAT 

EFEKTIF 

3 Jika ada produk yang cacat/kadaluarsa 

pada pemesanan selalu langsung 

diganti dengan yang baru 

4,48 SANGAT 

EFEKTIF 

4 PT. SPM selalu dapat menyediakan 

semua varian & jumlah produk bir 

Bintang yang sesuai kami pesan 

4,66 SANGAT 

EFEKTIF 

5 Salesman PT SPM melayani kami 

dengan terampil 

4,55 SANGAT 

EFEKTIF 

6 Kerjasama antara outlet/retailer kami 

dengan PT. SPM terjalin dengan baik 

4,77 SANGAT 

EFEKTIF 

7 PT. SPM terbuka dengan kritik 

ataupun saran tentang pendistribusian 

produk bir Bintang 

4,51 SANGAT 

EFEKTIF 

8 PT. SPM memperbolehkan kami 

melakukan negoisasi harga 

4,14 EFEKTIF 

 

 

Untuk pernyataan pertama, hal ini kemungkinan terjadi karena terjadi 

miskomunikasi antara salesman yang mencatat pesanan dan bagian pengantaran, 

meskipun terlambatnya dapat dikatakan masih dalam taraf kewajaran, tetapi hal ini 

bisa saja akan menganggu kinerja dari outlet yang memesan produk. Tetapi 

merupakan tugas dari salesman juga untuk setiap melakukan kunjungan rutin selalu 

melakukan cek stok yang ada di outlet-outlet pelanggan PT. SPM agar bisa 

memperkirakan kapan akan memesan lagi agar tidak kehabisan stok dan memesan 

saat persediaan sudah hampir habis. Kinerja dari salesman PT. SPM bisa dilihat 

pada pernyataan kelima dengan skor 4,55. Berarti responden sudah sangat puas 
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dengan kinerja dari salesman PT. SPM. Hal ini bisa meminimalisir keterlambatan 

datangnya barang yang tentunya tidak diinginkan oleh outlet yang memesan. Jadi, 

pada saat salesman melakukan cek stok, bisa memperkirakan kapan stok akan habis 

dan menawarkan untuk memesan produk yang stoknya mulai menipis sebagai 

persediaan (misalnya) untuk satu minggu kedepan. Meskipun demikian untuk 

pernyataan pertama ada responden yang tidak setuju dengan pernyataan yang 

bersangkutan, jadi meskipun sudah meminimalisir keterlambatan tetap ada yang 

tidak setuju dengan pernyataan pertama. 

Untuk pernyataan kedelapan, memperbolehkan melakukan negoisasi harga, 

sebenarnya PT. SPM sudah memberikan negoisasi, tapi berupa pemberian paket 

promo kepada outlet yang dianggap pantas mendapatkannya. Untuk harga tidak 

bisa dinegoisasikan lagi karena harganya sudah baku dan sudah dituangkan dalam 

bentuk pricelist yang disetujui dari pihak PT. SPM selaku distributor dan PT. MBI 

selaku perusahaan principal. Sebagai contoh PT. SPM menawarkan paket promo 

jika outlet melakukan pemesanan sebanyak 10 dus Bintang Pint maka outlet akan 

mendapatkan bonus produk 1 dus Bintang Pint. Jadi, tidak bisa mendapatkan 

potongan harga langsung. Maka dari itu, ada beberapa responden yang ragu-ragu 

dengan pernyataan ke delapan bahkan ada yang tidak setuju bahwa PT. SPM tidak 

membolehkan negoisasi harga, bukannya hal ini tidak boleh, tetapi mungkin 

penjualan produk bir Bintang yang bersangkutan dinilai kurang memuaskan PT. 

SPM. Jadi, pada dasarnya posisi antara kedua belah pihak adalah win win situation 

atau bisa disebut keduanya sama-sama senang. 



54  

 

 

Dengan demikian, maka diketahui secara menyeluruh mengenai nilai rata- 

rata dalam keseluruhan variabel ini adalah 4,46 artinya dari hasil ini dapat 

menunjukan bahwa responden relatif sangat setuju dengan item pernyataan 

efektivitas saluran distribusi, sedangkan dilihat kategori skor item kuesioner 

responden, enam dikategorikan sangat efektif, dan hanya dua yang dikategorikan 

efektif. 


