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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Distribusi 

a. Definisi Distribusi 

Distribusi atau manajemen distribusi merupakan bagian dari Ilmu 

Pemasaran (Jain, 2001). Distribusi secara umum dapat diartikan sebagai 

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, 

tempat dan waktu dibutuhkannya). Proses distribusi merupakan aktivitas 

pemasaran dalam rangka menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-

fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau utilitas, tempat, 

waktu dan kepemilikan. Proses distribusi juga akan memperlancar arus 

saluran pemasaran secara fisik dan non fisik. Arus pemasaran adalah aliran 

kegiatan yang terjadi diantara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat 

dalam proses pemasaran tersebut (Tjiptono, 2008). Dalam pelaksanaan 

aktivitas distribusi, perusahaan seringkali harus bekerjasama dengan 

berbagai perantara dan saluran distribusi yang ada untuk menawarkan atau 

menjual produknya ke pasar (Kotler dan Armstrong, 2012).Proses distribusi 

yang dilakukan perusahaan pada negara lain umumnya menggunakan 

skema ekspor (Hooley dan Nicoulaud, 2008). 
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2. Peranan Perantara Dalam Kegiatan Distribusi 

Perantara adalah orang atau perusahaan yang menghubungkan 

aliran barang dari produsen ke konsumen akhir dan konsumen industri 

(Stanton, 2004). Dalam hal ini produsen dan konsumen dihubungkan 

dalam kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang yang 

dihasilkan produsen kepada konsumen (Tjiptono, 2008). Dua bentuk 

perantara yang dikenal dalam ilmu pemasaran adalah merchant 

middleman dan agent middleman. Dua bentuk utama dari merchant 

middleman adalah wholesaler atau yang disebut juga sebagai 

distributor dan retailer atau dealer. Merchant middleman adalah 

perantara yang memiliki barang  untuk kemudian dijual kembali. 

Sedangkan yang dimaksud dengan agent middleman adalah perantara 

yang hanya mencarikan pembeli, menegosiasikan dan melakukan 

transaksi atas nama produsen. Jadi ia tidak memiliki sendiri barang 

yang dinegosiasikan tersebut.Broker real estate dan sales agent atau 

agen penjualan merupakan contoh dari agent middleman tersebut. 

Perantara sangat penting untuk dibutuhkan karena beberapa 

kesenjangan di antara produsen dan konsumen, yaitu sebagai berikut 

(Tjiptono, 2008) : 

1) Geographical gap, yaitu gap atau kesenjangan yang disebabkan 

oleh tempat pemusatan produksi dan lokasi konsumen yang 

tersebar dimana-mana. 
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2) Time gap, yaitu gap atau kesenjangan yang terjadi karena adanya 

kenyataan bahwa pembelian atau konsumsi dilakukan hanya pada 

waktu-waktu tertentu sementara produksi berlangsung secara 

terus menerus. 

3) Quantity gap, yaitu gap yang terjadi karena jumlah barang yang 

dapat diproduksi secara ekonomis oleh produsen berbeda dengan 

kuantitas normal yang diinginkan konsumen. 

4) Assortment gap, yaitu situasi dimana produsen umumnya 

berspesialisasi pada produk tertentu, sedangkan konsumen 

menginginkan produk yang beraneka ragam bentuknya. 

5) Communication and information gap, yaitu gap atau kesenjangan 

yang timbul karena konsumen tidak tahu dimana sumber-sumber 

produksi yang menghasilkan produk yang diinginkan atau 

dibutuhkannya, sementara di pihak lain produsen tidak tahu siapa 

dan dimana pembeli potensial berada. 

Tujuan penggunaan perantara adalah memanfaatkan tingkat 

kontrak atau hubungan, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi 

mereka dalam menyebarluaskan produk sehingga dapat mencapai pasar 

sasaran secara efektif dan efisien. Sementara itu, yang dimaksud  dengan 

saluran distribusi adalah rute, atau rangkaian perantara baik yang dikelola 

pemasar maupun pihak independen dalam menyampaikan barang dari 

produsen ke konsumen. Jumlah perantara yang terlibat dalam berbagai 
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aktivitas bisnis perusahaan bervariasi dan tidak sama antar perusahaan 

yang satu dengan perusahaan yang lain.  

Kotler et al., (2006) membuat tingkatan-tingkatan dalam saluran 

distribusi berdasarkan jumlah perantara di dalamnya. Zero level channel 

menunjukan bahwa pemasar tidak menggunakan perantara dalam 

memasarkan produknya, dan ini disebut sebagai  direct marketing channel. 

Kemudian one level channel menunjukan bahwa pemasar menggunakan 

satu tipe perantara saja. Lalu two level channel berarti memakai dua tipe 

perantara dan seterusnya (Keegan, 2007). 

Peranan perantara dalam kegiatan distribusi tidak sepenuhnya 

berlaku untuk semua pelaku bisnis atau perusahaan. Pada banyak kasus, 

perusahaan dalam menyalurkan barang dan jasa yang dimiliki tidak 

menggunakan perantara dan cenderung menggunakan distribusi langsung 

melalui perusahaan yang dijadikan mitra bisnis, umumnya disebut sebagai 

kamar dagang atau trading house. Menurut Hooley dan Nicoulaud (2008), 

bentuk distribusi langsung yang dilakukan perusahaan sangat terkait 

dengan adanya perdagangan internasional, yang dalam ilmu manajemen 

disebut sebagai pemasaran internasional. Bentuk distribusi langsung ini 

umumnya cenderung pada kegiatan ekspor, dengan kata lain kegiatan 

ekspor merupakan ciri khas perusahaan yang sudah berorientasi pasar 

internasional. Pasar internasional yang dituju tidak berarti semua negara 

yang dijadikan pasar sasaran, melainkan bisa beberapa negara saja yang 

merupakan tujuan utama ekspor. Berdasarkan penjelasan ini, perantara 
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memang diperlukan dalam kegiatan bisnis, namun disisi lain perusahaan 

tidak perlu menggunakan perantara dalam menyalurkan barang dan 

jasanya serta lebih memilih menggunakan bentuk distribusi langsung 

melalui ekspor tersebut. 

3. Distribusi Barang (Fisik) 

Distribusi barang (fisik) dibedakan antara saluran untuk 

memindahkan hak kepemilikan barang dan saluran untuk memindahkan 

barang tersebut. Jika yang pertama berhubungan dengan saluran distribusi, 

maka yang kedua merupakan kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai 

distribusi fisik. Distribusi fisik merupakan segala aspek kegiatan untuk 

memindahkan barang dalam kuantitas tertentu menuju suatu tempat 

tertentu. Perpindahan fisik ini dapat berupa perpindahan barang jadi dari 

jalur produksi ke konsumen akhir dan perpindahanbahan mentah dari 

sumber ke jalur produksi. Fungsi-fungsi dalam distribusi fisik meliputi 

(Tjiptono, 2008; Walker dan Mullins, 2011) : 

1) Transportation, yaitu memilih cara yang tepat untuk memindahkan 

barang ke tempat yang jauh jaraknya. Hal ini merupakan fungsi utama 

dari distribusi fisik. Alternatif model-model angkutan dalam proses 

distribusi ini biasanya meliputi kereta api, kapal laut, truk, dan 

pesawat udara. 

2) Storage and warehousing, yaitu penyimpanan barang untuk sementara 

waktu, dan menunggu untuk dikirim atau dijual kembali. 
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3) Inventory central, yaitu pemilihan alternatif apakah penyimpanan 

harus dilakukan secara terpusat atau menyebar pada berbagai lokasi 

penyimpanan. 

4) Material handling, yaitu pemilihan alat yang tepat untuk 

memindahkan barang ke tempat yang dekat seperti gudang, 

kendaraan, retail store dan sebagainya. 

5) Border processing, yaitu kegiatan-kegiatan seperti penentuan syarat-

syarat pengiriman, persiapan dokumen-dokumen dan sebagainya. 

6) Protective packaging, yaitu menentukan wadah barang agar terhindar 

dari berbagai kerugian yang timbul selama pengiriman. 

Perusahaan-perusahaan yang membantu dalam proses distribusi fisik 

disebut sebagai fasilitator. Fasilitator ini dapat meliputi perusahaan 

transportasi, perusahaan asuransi, perusahaan yang menyewakan gudang, 

perusahaan pembiayaan (bank, anjak piutang) dan sebagainya. Dan harus 

dipahami bahwa fasilitator bukanlah anggota di dalam suatu saluran 

distribusi (Tjiptono, 2008). Dalam prakteknya, fasilitator memang 

dibutuhkan dalam aktivitas bisnis perusahaan untuk memudahkan 

penyaluran barang yang diproduksi. Namun demikian, juga tidak semua 

perusahaan menggunakan fasilitator dalam memasarkan (mendistribusikan) 

barang. Misalnya untuk perusahaan yang sudah bertaraf internasional, 

perusahaan jenis ini umumnya memasarkan (mendistribusikan) barang 

melalui skema langsung dalam bentuk kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor 

yang dilakukan umumnya melalui kamar dagang atau trading 
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house(Gitosudarmo, 2008; Hooley dan Nicoulaud, 2008).Perusahaan yang 

sudah berorientasi ekspor dan bertaraf internasional umumnya memiliki 

fasilitas sendiri untuk menunjang kegiatan bisnisnya, misalnya fasilitas 

penyortiran produk, penyimpanan (pergudangan), tenaga dan mesin 

produksi sendiri serta sumber daya manusia yang profesional. Berkaitan 

dengan hal tersebut, perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan memiliki tenaga 

dan gudang penyimpanan sendiri untuk menyimpan jenis biji kopi secara 

terpisah yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Luwak.   

 

B. Teori Pemasaran dan Pemasaran Internasional 

1. Definisi Dan Konsep PemasaranSerta Pemasaran Internasional 

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis 

dan perusahaan dalam rangka menyalurkan barang dan jasa yang 

diproduksi untuk sampai ke tangan konsumen (Kotler dan Keller, 2008). 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan berbeda satu sama lain, 

ada yang menggunakan pengecer, ada yang menggunakan saluran distribusi 

tertentu, dan ada juga yang menggunakan distribusi langsung (Tjiptono, 

2008; Kotler and Keller, 2012). Para ahli pemasaran ada yang menyamakan 

antara kata “distribusi” dengan kata “memasarkan”, namun banyak juga 

para ahli yang membedakan antara “memasarkan” dengan 

“mendistribusikan” untuk konteks tertentu (Kurtz, 2012). Dalam konteks 

manajemen bisnis kontemporer, perusahaan tertentu ada yang familiar 

dengan kata “memasarkan”, dan juga ada yang cenderung menggunakan 
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kata “mendistribusikan”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan kegiatan untuk 

menyalurkan, mendistribusikan dan menyampaikan barang (produk) yang 

dihasilkan perusahaan untuk sampai ke tangan konsumen. 

Pemasaran internasional merupakan pemasaran yang kegiatan 

operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara (Kotler dan Keller, 

2008). Perusahaan yang menjalankan kagiatan pemasaran internasional  

tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa fase atau tahap yang menjadikan 

perusahaan yang bersangkutan melakukan pemasaran internasional 

(Simamora, 2007; Craven, 2003), yaitu pertama No Foreign Marketing. 

Perusahaan pada fase ini sudah berhubungan dengan dunia internasional 

tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada upaya sendiri untuk 

memasarkan ke pasar luar negeri. Produk perusahaan yang beredar di pasar 

internasional merupakan pesanan dari pasar luar negeri, dimana pelanggan 

asing datang keperusahaan secara personal atau kelembagaan, serta bisa 

juga atas ijin pihak eksportir.  

Fase kedua, Infrequent Foreign Marketing. Pada fase ini perusahaan 

memasarkan barang dan jasa sendiri ke pasar luar negeri tetapi hanya jika 

mempunyai surplus produksi. Apabila pasar domestik masih mampu 

menyerap semua produksi, maka kegiatan pemasaran ke luar negeri akan 

ditinggalkan.  

Fase ketiga, Regular Foreign Marketing. Pada fase ini produsen 

sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar 
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asing, baik dipasarkan sendiri atau melalui penyalur distributor asing. 

Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. 

Ekspansi ini tidak harus ke semua negara di dunia, perusahaan bisa 

memilih negara tertentu untuk dijadikan tujuan ekspansi dan mampu 

memberikan profitabilitas yang maksimal bagi perusahaan. 

Fase keempat, Global Marketing Operation. Pada fase ini produsen 

atau perusahaan benar-benar terlibat dengan dunia internasional secara 

keseluruhan (global). Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, 

tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun bentuk organisasi 

perusahaan di semua pasar dunia. Perusahaan yang masuk pada fase ini 

bisa dikatakan sebagai korporasi, dan tidak semua perusahaan internasional 

bisa menjadi korporasi. 

Berdasarkan penjelasan fase-fase kegiatan pemasaran internasional 

di atas, perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dapat dikatakan masuk dalam 

fase ketiga yaitu Regular Foreign Marketing, dimana perusahaan hanya 

melakukan ekspor kopi ke 7 negara tujuan ekspor yang dianggap sudah 

mengetahui kredibilitas dan reputasi produk kopi yang dihasilkan. Ke 7 

negara tujuan ekspor pun mampu memberikan profitabilitas yang optimal 

bagi Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan. 

Menurut Hooley dan Nicoulaud (2008), untuk perusahaan yang 

sudah bertaraf internasional dan menjalankan bisnis dengan negara lain, 

bentuk saluran distribusi yang dilakukan cenderung distribusi langsung, 

yaitu melalui kegiatan ekspor. Ekspor yang dilakukan umumnya melalui 
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kamar dagang atau trading house.Trading house setiap negara yang 

dijadikan mitra bisnis dipastikan memiliki perbedaan dalam sistem dan 

kebijakannya, ada negara yang memiliki banyak trading house, dan ada 

negara yang memiliki perwakilan trading house di negara yang 

mengekspor (Feriyanto, 2015). 

Trading house merupakan bentuk kamar dagang yang sangat lazim 

dijadikan partner bisnis bagi perusahaan yang sudah bertaraf internasional 

untuk menyalurkan barang dan jasa yang diproduksi. Perusahaan PT. Fajar 

Jeumpa Medan sebagai perusahaan yang berorientasi ekspor, selalu 

menggunakan skema ekspor melalui trading house untuk menyalurkan 

serta menjual produk kopi yang dihasilkan. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan tidak menggunakan perantara atau saluran distribusi lain untuk 

menjual produk kopi ke 7 negara tujuan ekspor. 

2. Alasan-alasan perusahaan melakukan pemasaran internasional 

Suatu negara atau perusahaan melakukan transaksi bisnis 

internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional maupun dalam 

bentuk pemasaran internasional pada umumnya memiliki beberapa 

pertimbangan atau alasan (Day, 1984 dalam Purnaya, 2016). Pertimbangan 

tersebut meliputi pertimbangan ekonomis, politis atau sosial budaya 

bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer atau kekuasaan. Bisnis 

internasional memang tidak dapat dihindarkan karena sebenarnya tidak ada 

satu negara pun di dunia ini yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan 

negaranya atau masyarakatnya dari barang-barang atau produk yang 
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dihasilkan oleh negara itu sendiri. Tidak ada satu negara yang dapat 

memenuhi 100% swasembada (self sufficiency). Pada kasus tertentu, 

meskipun  ada yang mampu melakukan swasembada, justru secara 

ekonomis tidak akan efisien. Hal ini tentunya disebabkan karena terjadinya 

penyebaran yang tidak merata dari sumber daya baik sumber daya alam, 

modal, teknologi, dan sumber daya manusianya. Ketidakmerataan sumber 

daya tersebut akan mengakibatkan adanya keunggulan tertentu bagi suatu 

negara tertentu yang memiliki suatu sumber daya tertentu pula 

(Gitosudarmo, 2008).Secara spesifik alasan suatu negara atau perusahaan 

untuk melakukan pemasaran internasional antara lain berupa: 

1) Spesialisasi antar bangsa-bangsa 

Alasan ini merupakan alasan yang mendasarkan diri pada kenyataan 

bahwa setiap negara memiliki suatu keunggulan tertentu dibandingkan 

negara atau perusahaan lain. Di samping memiliki keunggulan, setiap 

negara juga akan memiliki kelemahan tertentu dibandingkan dengan 

negara lain. Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu 

beserta kelemahan-kelemahannya maka suatu negara atau perusahaan 

harus menentukan pilihan strategis untukmemproduksi suatu komoditas 

atau produk. Caranya adalah dengan memanfaatkan semaksimal 

mungkin kekuatan yang benar-benar paling unggul sehingga bisa 

menghasilkan output secara lebih efisien, murah dan terjangkau di 

antara negara-negara lain. Cara kedua adalah dengan menitikberatkan 

pada komoditas yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-
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negara lain. Cara ketiga adalah dengan mengkonsentrasikan 

perhatiannya untuk memproduksi atau menguasai komoditas atau 

perdagangan yang memiliki kelemahan tertinggi bagi negerinya 

(Gitosudarmo, 2008). 

2) Pertimbangan pengembangan bisnis 

Perusahaan yang sudah bergerak di bidang bisnis tertentu di dalam 

negeri seringkali mencoba untuk mengembangkan pasarnya ke luar 

negeri. Kekuatan-kekuatan bisnis yang telah dimilikinya kemudian 

dikembangkan untuk melayani pasar luar negeri secara lebih kompetitif 

yang dianggap menguntungkan (Gitosudarmo, 2008). 

Dalam konteks perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan, 

manajemen perusahaan pun menyadari bahwa percaturan bisnis sudah 

masuk dalam tahap internasional dan global. Perusahaan berupaya 

mencari celah-celah potensial untuk memperoleh keuntungan optimal 

dengan melakukan kegiatan ekspor kopi ke 7 negara tujuan ekspor. 

Perusahaan tidak mungkin mencari celah pasar negara baru sebagai 

tujuan ekspor, karena lebih mengkhususkan pada 7 negara tersebut 

yang dianggap sudah mengetahui kredibilitas dan kualitas produk kopi 

yang dihasilkan. Dengan kata lain, perusahaan memposisikan diri hanya 

pada 7 negara tujuan saja. 

3. Strategi pemasaran internasional 

Strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan yang sudah bertaraf 

internasional pada prinsipnya tidak berbeda  dengan yang diterapkan pada 
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pasar domestik (Gitosudarmo, 2008). Dalam konteks produk yang sudah 

dipasarkan ke pasar internasional, perusahaan umumnya melakukan 

beberapa strategi, yaitu strategi standarisasi, strategi adaptasi, strategi 

penciptaan produk baru, dan siklus kehidupan produk internasional. 

Penjelasan selengkapnya sebagai berikut: 

1) Strategi standarisasi 

Strategi ini merupakan strategi yang paling mudah dilakukan 

oleh pengusaha yaitu dengan cara menjual produk yang sudah 

dipasarkan di pasar domestik ke pasar internasional. Dalam kondisi 

tertentu, perusahaan dimungkinkan memilih salah satu pasar saja 

sebagai tujuan utama pemasaran, misalnya dengan menjual produk 

hanya pada pasar internasional saja. 

2) Strategi adaptasi  

Strategi adaptasi  adalah strategi dimana pengusaha  berupaya 

untuk mengadakan perubahan atau modifikasi terhadap produk yang 

sudah dipasarkan di pasar domestik dan pasar internasional karena 

adanya perubahan selera konsumen. 

3) Strategi penciptaan produk baru 

Strategi ini menekankan bahwa pengusaha berusaha untuk 

menciptakan suatu produk yang sama sekali baru dan berbeda dengan 

produk yang sudah ada di pasar domestik dan luar negeri. Bentuk 

strategi penciptaan produk baru ini sangat membutuhkan kegiatan riset 
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dan pengembangan yang sudah tentu menimbulkan pengeluaran biaya 

yang besar. 

4) Siklus kehidupan produk internasional 

Suatu produk yang biasanya dimulai dengan cara diperkenalkan 

di pasar domestik akan berkembang, dan selanjutnya akan mengalami 

kedewasaan. Produk tersebut  dalam perkembangannya kemudian dapat 

masuk ke negara lain dan kemudian menyebar luas ke pasar 

internasional. Dalam konteks penyebaran di pasar internasional, 

seringkali terdapat konsumen atau negara yang bersedia menerima 

dengan kualitas yang bersifat standar saja sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya. Konsumen atau perusahaan negara lain tidak 

membutuhkan sebuah inovasi atau kreatifitas dari suatu produk yang 

dihasilkan oleh produsen. Namun seringkali juga konsumen luar negeri 

atau perusahaan tertentu membutuhkan inovasi dan keunggulan baru 

sehingga mereka mau membeli. Pada saat menghadapi hal ini, 

perusahaan (produsen) perlu melakukan inovasi dan kreatifitas agar 

produknya tetap diterima di pasar luar negeri (Gitosudarmo, 2008). 

Berdasarkan penjelasan strategi pemasaran internasional di atas, 

dalam konteks perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan, produk kopi yang 

dihasilkan meliputi kopi Arabica, kopi Luwak, dan kopi Robusta. 

Perusahaan sudah melakukan ekspor kopi ke 7 negara tujuan dengan 

tidak melakukan inovasi atau kreatifitas baru dalam produk kopi yang 

dihasilkan. Perusahaan menyadari bahwa konsumen luar negeri hanya 
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membutuhkan kualitas kopi yang nikmat, enak diminum, aromanya 

jelas dan harum, serta memang sesuai selera konsumen pasar  luar 

negeri yang dituju.Hal inilah yang menyebabkan perusahaan PT. Fajar 

Jeumpa Medan menerapkan strategi standarisasi produk yang sesuai 

dengan permintaan. Perusahaan sampai detik ini belum menemukan dan 

mendengar adanya permintaan inovasi produk kopi baru dari 7 negara 

tujuan ekspor melalui trading house. 

4. Penetapan Harga di Pasar Internasional 

Penetapan harga jual di pasar internasional pada hakekatnya 

memiliki dasar penetapan harga yang tidak jauh berbeda dengan pasar 

domestik (Gitosudarmo, 2008). Dalam penetapan harga dipasar 

internasional pertimbangan yang harus dilakukan pada dasarnya 

meliputi 3 hal yaitu aspek biaya, konsumen yang dituju dan aspek 

persaingan. Pertama, aspek biaya. Dalam menetapkan harga di pasar 

internasional selain pertimbangan biaya produksi perlu diperhatikan 

adanya perbedaan tarif bea masuk antar negara. Perbedaan tarif bea 

masuk yang berbeda itu akan mengakibatkan perbedaan harga jual yang 

berlaku kepada konsumen di negara tersebut. Kedua, aspek konsumen. 

Dalam pasar internasional konsumen memiliki sifat-sifat yang berbeda 

dengan konsumen domestik. Konsumen pasar internasional ini bisa 

berupa perusahaan kamar dagang atau trading house, dan bisa berupa 

konsumen importir tertentu yang sesuai dengan kondisi negara 

bersangkutan.Ketiga, aspek persaingan. Perusahaan yang memasuki 
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pasar internasional tentu saja akan dihadapkan dengan persaingan dari 

negara lain, atau perusahaan lain dari negara yang sama dalam 

memasarkan produknya.Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan 

strategi tersendiri dalam menghadapi tingkat persaingan yang dihadapi. 

Di samping itu, juga harus diperhatikan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku dinegara asing yang akan berpengaruh terhadap 

harga produk yang ditetapkan. 

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, perusahaan PT. Fajar Jeumpa 

Medan sebagai perusahaan eksportir kopi ke 7 negara tujuan selalu 

memperhatikan aspek-aspek di atas. Harga produk kopi yang dijual sudah 

sesuai dengan beban-biaya produksi yang dikeluarkan. Standar mata uang 

yang digunakan dalam proses transaksi ekspor adalah mata uang dollar 

Amerika. Harga jual produk kopi pun sudah sesuai dengan standar jenis 

kopi yang diinginkan konsumen pasar internasional, yaitu Amerika, 

Jepang, Belanda, Taiwan, Swiss, Jerman dan Korea. Perusahaan PT. Fajar 

Jeumpa Medan dalam memasarkan produk kopi menggunakan strategi 

ekspor langsung melalui trading house.Strategi ekspor langsung ini sudah 

merupakan strategi yang bersifat standarisasi, dimana produk kopi yang 

diekspor sesuai dengan standar permintaan negara tujuan ekspor. 

 

C. Teori Pemasaran Ekspor 

1. Definisi Pemasaran Ekspor 

Pemasaran ekspor merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka menyalurkan barang dan jasa ke luar negeri 
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untuk memperoleh pangsa pasar internasional dan bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan secara lebih besar (Kotler dan Keller, 2008). 

Perusahaan yang melakukan pemasaran melalui kegiatan ekspor ke luar 

negeri dapat dipastikan memahami betul bahwa ekspor yang dilakukan ke 

luar negeri lebih mampu memberikan profitabilitas yang maksimal 

dibandingkan menjual di pasar domestik, selain itu perusahaan melakukan 

ekspor juga dikarenakan bentuk pergaulan internasional yang tidak dapat 

dihindari sebagaimana era pasar bebas MEA dan WTO tahun 2020 nanti. 

Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan tidak 

hanya sebuah kelaziman dalam perdagangan internasional melainkan 

sebuah keharusan sebagai bentuk eksistensi diri dan pemerolehan 

profitabilitas yang maksimal bagi perusahaan. 

2. Definisi Ekspor 

Menurut Amir (2005), ekspor adalah kegiatan penjualan komoditas 

yang dimiliki kepada bangsa lain atau negara asing dengan mengharapkan 

pembayaran dalam bentuk valuta asing. Sedangkan menurut Departemen 

Perdagangan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah 

Pabean Indonesia. 

3. Tujuan Ekspor 

Menurut Amir (2005), tujuan ekspor adalah pertama, untuk 

meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan melalui perluasan pasar 

serta untuk memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Kedua, membuka 

pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik. 
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Ketiga,memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi. Keempat, untuk 

membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih 

dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan “jago kandang”. 

Kelima, sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Sebab-sebab terjadinya kegiatan ekspor 

Setiap negara di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan 

negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama tersebut 

berbentuk perdagangan ekspor. Beberapa alasan atau penyebab adanya 

kegiatan ekspor menurut Feriyanto (2015) adalah sebagai berikut: 

1) Berkembang pesatnya era  informasi dan tekhnologi. 

Era informasi dan tekhnologi yang semakin berkembang pesat 

membuat negara-negara penghasil komoditas berusaha untuk 

memasarkan komoditas yang dimiliki agar bisa memperoleh 

keuntungan yang maksimal dari pada di wilayah domestik. 

2) Interdependensi kebutuhan 

Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di 

masing-masing aspek, dan bisa ditinjau dari sumber daya alam, 

manusia, tekhnologi dan keunggulan produk. Kesemuanya itu akan 

berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan negara 

yang lain. 

3) Liberalisasi ekonomi 

Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan 

kerjasama perdagangan memiliki implikasi bahwa masing-masing 
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negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan 

ekspor antar negara. 

4) Asas keunggulan komparatif 

Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh 

negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan 

membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai 

sumber pendapatan bagi negara tersebut. 

5) Kebutuhan devisa 

Perdagangan internasional dalam bentuk ekspor juga 

dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam 

memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan 

devisa yang digunakan dalam rangka pembangunan, dan salah satu 

sumber devisa negara adalah melalui perdagangan ekspor tersebut. 

6) Perbedaan selera 

Adanya perbedaan selera akan memungkinkan suatu negara 

melakukan perdagangan ekspor. Perbedaan selera ini tentunya akan 

menimbulkan kebutuhan akan komoditas tertentu yang mungkin tidak 

ada di negara yang bersangkutan, sehingga harus diperoleh dengan 

melakukan kegiatan perdagangan impor dengan negara yang melakukan 

ekspor tersebut. Misalnya negara Amerika tidak memiliki komoditas 

kopi yang memadai sehingga ingin melakukan ekspor impor dengan 

negara Indonesia yang terkenal akan kualitas kopi dengan mutu yang 

tinggi. Dengan demikian Indonesia akan melakukan kegiatan ekspor 
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kopi ke negara Amerika, dan negara Amerika merupakan negara 

pengimpor kopi tersebut. 

5. Sistem Tarif Dalam Kegiatan Ekspor 

Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi 

daerah pabean (suatu daerah geografis dimana barang bebas bergerak tanpa 

dikenai cukai atau bea pabean). Tarif merupakan suatu rintangan yang 

membatasi kebebasan perdagangan internasional (Feriyanto, 2015). Dalam 

menentukan besarnya tarif yang berlaku bagi setiap barang atau komoditas 

yang diperdagangkan secara internasional, para pelaku ekspor  

menggunakan pedoman berdasarkan sistem tarif yang berlaku, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Tarif tunggal 

2) Pengenaan suatu tarif untuk satu jenis barang atau komoditas yang 

besarnya (persentasenya) berlaku sama untuk ekspor atau impor 

komoditas tersebut dari negara mana saja, tanpa terkecuali. 

3) Tarif umum atau konvensional 

Tarif ini dikenal juga dengan istilah tarif berganda, yaitu pengenaan suatu 

tarif untuk satu komoditas yang besar persentase tarifnya berbeda antar 

satu negara dengan negara yang lain. 

4) Tarif preferensi 

Tarif ini adalah tarif internasional GATT yang persentasenya diturunkan, 

bahkan untuk beberapa komoditas sampai menjadi 0% yang diberlakukan 

oleh negara terhadap komoditas yang diimpor dari negara pengekspor. 
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Dan biasanya hal ini dikarenakan adanya hubungan khusus antar negara 

yang mengimpor dan mengekspor tersebut. 

6. Pelaku-Pelaku Dalam Kegiatan Perdagangan Internasional (Ekspor-

Impor) 

Pelaku-pelaku yang terdapat dalam perdagangan internasional sudah 

tentu adalah pihak eksportir, importir dan kelompok pendukung (Feriyanto, 

2015). Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1) Kelompok eksportir 

Kelompok eksportir ini meliputi produsen eksportir, confirming house, 

pedagang ekspor, agen ekspor dan wisma dagang. Produsen eksportr 

adalah produsen yang sebagian hasil produksinya memang 

diperuntukan untuk pasar luar negeri, pengurusan ekspor dilakukan oleh 

perusahaan produsen yang bersangkutan. Confirming house adalah 

perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan 

dan hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor 

induknya yang berada di luar negeri. Perusahaan asing banyak yang 

mendirikan kantor cabang atau bekerja sama dengan perusahaan 

setempat untuk mendirikan anak perusahaan di dalam negeri. Pedagang 

ekspor adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam 

bentuk surat pengakuan eksportir dan diberi kartu angka pengenal 

ekspor dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditas yang 

dicantumkan dalam surat tersebut. Agen ekspor merupakan agen atau 

pihak yang bisa diandalkan dalam menunjang kegiatan ekspor suatu 
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perusahaan ke luar negeri. Dalam hal ini agen ekspor tersebut berperan 

sebagai rekan bisnis, dan umumnya yang sudah terpercaya. Bila suatu 

perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi 

terbatas pada satu atau dua komoditas saja, tapi sudah beraneka macam 

komoditas maka eksportir demikian mendapatkan status sebagai 

general exporters. Perusahaan yang telah memiliki status seperti ini 

sering disebut sebagai wisma dagang, yaitu perusahaan yang dapat 

mengekspor aneka komoditas dan mempunyai jaringan pemasaran dan 

kantor perwakilan di pusat-pusat dagang dunia dan memperoleh 

fasilitas khusus dari pemerintah setempat. 

2) Kelompok importir 

Kelompok importir sering disebut juga sebagai pembeli atau buyers, 

yang terdiri dari pengusaha impor, aproved importer, importir terbatas, 

importir umum, dan sole agent importer. Pengusaha impor atau import 

merchant adalah badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah 

dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor untuk mengimpor 

barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut 

dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan. 

Aproved importer merupakan pengusaha impor biasa yang secara 

khusus diistimewakan oleh pemerintah dan dalam hal ini departemen 

perdagangan untuk mengimpor komoditas tertentu yang dipandang 

penting oleh pemerintah. Dalam konteks importir terbatas, perusahaan 

ini hanya diberikan kapasitas oleh pemerintah untuk melakukan impor 
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barang yang sifatnya terbatas dan tidak bisa mengimpor semua produk. 

Perusahaan importir umum adalah perusahaan impor yang khusus 

mengimpor aneka macam barang dagang. Perusahaan yang biasanya 

memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah 

persero niaga yang sering disebut sebagai trading house atau wisma 

dagang. Sedangkan sole agent importer merupakan kantor perwakilan 

dari perusahaan asing yang berminat memasarkan barang dagangannya 

di negara tujuan, misalnya di negara Indonesia. 

3) Kelompok pendukung 

Kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor impor pasti juga 

akan melibatkan kelompok pendukung. Kelompok pendukung adalah 

kelompok yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor impor atau 

perdagangan internasional tersebut. Pihak yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah badan usaha transportasi, bank devisa, maskapai 

pelayaran, maskapai penerbangan, perusahaan asuransi, kantor 

perwakilan atau kedutaan, pihak surveyor, pihak tenaga penerjemah 

bahasa asing, dan pihak pabean. Masing-masing pihak memiliki peran 

dan tugasnya untuk memperlancar kegiatan perdagangan ekspor impor. 

7. Metode Pembayaran Transaksi Ekspor Dan Impor 

Pada kegiatan ekspor dan impor proses pembayaran antar negara 

dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain secara tunai (cash), 

pembayaran kemudian (open account), wesel inkaso, konsinyasi dan letter 
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of credit atau L/C. Masing-masing cara pembayaran ini memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut: 

1) Pembayaran secara tunai 

Dalam sistem pembayaran ini pembeli (importir) membayar di muka 

kepada penjual (eksportir) sebelum barang-barang dikirim oleh penjual 

tersebut. Hal ini berarti importir memberikan fasilitas kredit kepada 

eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya terlebih dahulu. 

Pertimbangan-pertimbangan dilakukannya sistem ini adalah karena 

kepercayaan importir terhadap eksportir adalah besar, keyakinan pihak 

importir bahwa negara eksportir tidak akan melanggar ketentuan-

ketentuan ekspor, keyakinan importir bahwa pemerintah negara 

importir mengijinkan adanya pembayaran di muka, dan yang terakhir 

adalah importir tersebut memang memiliki kelebihan likuiditas yang 

besar. Dalam sistem pembayaran ini, lazim digunakan dalam kondisi 

pasar yang baik bagi penjual. Besarnya pembayaran biasanya adalah 

100% dari besarnya barang yang akan diekspor. Dalam kondisi seperti 

ini importir memang menanggung segala resiko, baik pembayaran yang 

dilakukan atau kemungkinan tidak dikirimnya barang-barang yang telah 

dipesan. 

2) Pembayaran kemudian (open account) 

Sistem pembayaran ini merupakan sistem pembayaran dimana belum 

dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum 

barang dikapalkan (dikirim) atau tiba dan diterima importir atau 
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sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Eksportir setelah 

melakukan pengapalan barang akan mengirimkan invoice kepada 

importir. Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal 

dan waktu tertentu kapan importir harus melakukan pembayaran. 

Sistem pembayaran ini umumnya terjadi apabila ada kepercayaan penuh 

antara eksportir dan importir tersebut, barang-barang dan dokumen 

akan langsung dikirim kepada pembeli, kemudian jika eksportir tersebut 

kelebihan dana, dan apabila eksportir yakin tidak ada peraturan di 

negara importir yang melarang transfer pembayaran. Namun demikian 

pembayaran jenis ini juga mengandung resiko-resiko, yaitu eksportir 

tidak mendapat perlindungan apakah importir akan membayar, dalam 

hal ini apabila importir tidak membayar maka eksportir akan kesulitan 

dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak ada bukti-bukti 

yang kuat, dan penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi 

eksportir tersebut. 

3) Pembayaran wesel inkaso 

 Sistem ini eksportir memiliki hak pengawasan barang-barang sampai 

weselnya dibayar oleh pihak importir. Eksportir atau penarik wesel 

mengkapalkan barang sementara dokumen pemilikan atas pengiriman 

barang secara langsung atau melalui bank importir dikirim ke importir 

tersebut. Penyerahan dokumen kepada importir tersebut didasarkan 

pada, dokumen D/P atau document against payment. Penyerahan 

dokumen ini kepada importir dilakukan apabila importir telah 
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membayar. Kedua dokumen D/A atau document against acceptance. 

Penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah 

menyetujui wesel tersebut. 

4) Konsinyasi 

Konsinyasi merupakan sistem pengiriman barang-barang ekspor pada 

importir di luar negeri dimana barang-barang tersebut dikirim oleh 

eksportir sebagai titipan untuk dijual oleh importir dengan harga yang 

telah ditetapkan oleh eksportir, barang-barang yang tidak terjual maka 

akan dikembalikan kepada eksportir tersebut. Dalam sistem ini, 

eksportir memegang hak milik atas barang sedangkan importir hanya 

merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual saja. 

5) L/C atau letter of credit 

L/C adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan 

importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi 

relasi importir tersebut. Kondisi ini akan memberikan hak kepada 

eksportir itu untuk menarik wesel-weselnya atas mportir yang 

bersangkutan. Sistem pembayaran dengan L/C merupakan cara yang 

paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil dari penjualan 

barangnya dari importir, sepanjang eksportir tersebut dapat 

menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan 

dalam L/C itu. Pembayaran L/C pasti menggunakan jasa perbankan. 

Dalam transaksi L/C ini pihak bank hanya melihat dan berkepentingan 

dalam bentuk dokumen-dokumen saja dan tidak terlibat dalam bentuk 
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barang-barang yang akan diekspor. Terdapat 3 macam kontrak yang 

terdapat dalam L/C tersebut, yaitu pertama kontrak jual beli antara 

penjual atau eksportir dan pembeli atau importir, kedua instrumen L/C 

yang merupakan kontrak antara eksportir dan bank pembuka surat L/C 

tersebut, dan yang ketiga L/C atau perjanjian jaminan yang merupakan 

kontrak antara importir  dengan bank pembuka surat L/C tersebut. 

8. Dokumen-Dokumen Dalam Kegiatan Ekspor 

Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan 

internasional seperti ekspor impor, baik yang dikeluarkan pengusaha, 

perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti dan peranan 

penting. Oleh sebab itu semua dokumen yang menyangkut kegiatan 

tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen-dokumen 

dalam perdagangan internasional ekspor impor tersebut dapat dibedakan 

ke dalam 3 kelompok, yaitu dokumen induk, dokumen penunjang dan 

dokumen pembantu. Dari ke 3 bentuk dokumen ini yang sangat lazim 

digunakan adalah dokumen induk dan dokumen penunjang. 

1) Dokumen induk 

Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh badan 

pelaksana utama perdagangan internasional, yang memiliki fungsi 

sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Dokumen induk ini 

meliputi L/C atau letter of credit, B/L atau Bill of lading, faktur atau 

invoice, dan dokumen polis asuransi. 
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2) Dokumen penunjang 

Dokumen penunjang merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk 

memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen 

induk tersebut, terutama faktur atau invoice. Termasuk dalam dokumen 

penunjang adalah daftar-daftar pengepakan, surat keterangan asal, surat 

keterangan pemeriksaan, sertifikat-sertifikat mutu barang, sertifikat mutu 

dari produsen, keterangan timbangan, daftar-daftar ukuran barang, 

analisis kimia barang (khusus yang mengandung bahan-bahan kimia), 

dan wesel atau bill of exchange. 

Berdasarkan penjelasan pada landasan teoritis mengenai pemasaran 

internasional, pemasaran ekspor, dan strategi ekspor di atas, perusahaan PT. 

Fajar Jeumpa Medan melaksanakan beberapa konsep di atas, namun tidak 

semuanya. Hal ini dikarenakan perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan 

melaksanakan konsep berdasarkan kondisi dan situasi yang dihadapi 

perusahaan. Sebagai perusahaan yang sudah berorientasi ekspor ke 7 negara, 

PT. Fajar Jeumpa Medan memang harus bersikap jeli dalam menjalankan 

aktivitas bisnis ekspor kopinya. 

Kegiatan pemasaran ekspor kopi PT. Fajar Jeumpa Medan dilakukan 

dengan cara-cara teknis yang bersifat implementatif, yaitu dengan 

menghubungi perusahaan-perusahaan potensial yang memiliki ketertarikan 

produk ekspor kopi perusahaan. Inilah bentuk dari penetrasi pasar yang 

dilakukan oleh PT. Fajar Jeumpa Medan. Perusahaan-perusahaan yang 

dihubungi sudah jelas merupakan importir yang bersifat umum atau yang 
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dikenal sebagai trading house. Perusahaan-perusahaan importir umum atau 

trading house tersebut dihubungi dengan kiriman email, dan terkadang melalui 

telepon dan faximile. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam 

menghubungi trading house tersebut disertai dengan tawaran-tawaran 

kerjasama ekspor-impor produk kopi. Tawaran kerjasama ini disertai dengan 

contoh gambar-gambar produk yang sudah memenuhi standar kualitas tinggi.  

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan sering mengirimkan sampel-

sampel produk kopi ke trading house yang bersangkutan. Apabila perusahaan 

trading house sudah tertarik, maka akan dilakukan negosiasi harga komoditas. 

Apabila harga sesuai maka perusahaan melakukan penjualan melalui trading 

house. Dalam prakteknya, apabila terdapat produk kopi yang cacat atau rusak, 

maka perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan menerima informasi dari 

perusahaan trading house, kemudian perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan 

segera menindaklanjuti dengan mengirimkan produk ulang sesuai dengan 

banyaknya produk kopi yang cacat. Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan 

sangat mengutamakan pelayanan optimalbagi konsumen-konsumen perusahaan 

trading house. Melalui kegiatan ekspor-impor dengantrading house, produk 

kopi PT. Fajar Jeumpa Medan sudah terkenal di 7 negara tujuan ekspor, yaitu 

Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan, Swiss, Jerman, dan Korea. 

 

C. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian tentang strategi pemasaran kopi sudah dilakukan 

oleh banyak peneliti terdahulu,namun penelitian mengenai analisis distribusi 
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kopi relatif belum ada. Penelitian mengenai strategi pemasaran kopi didominasi 

oleh penggunaan analisis statistik, sedangkan penelitian analisis distribusi kopi 

yang menggunakan deskriptif kualitatif juga relatif belum ada. Berikut ini 

penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul 

penelitian yang penulis lakukan. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mirza Fahmi, Akhmad Baihaqi 

dan Irwan A. Kadir. Judul penelitiannya adalah Analisis Strategi Pemasaran 

Kopi Arabika “Bergendaal Koffie” di Kabupaten Bener Meriah (2013). 

Variabel yang digunakan meliputi variabel lingkungan internal pemasaran, 

yaitu kualitas produk, promosi, harga produk, pangsa pasar, lokasi, teknologi, 

dan sumber daya manusia. Variabel berikutnya adalah variabel lingkungan 

eksternal pemasaran yang meliputi peraturan pemerintah, mitra kerja 

perusahaan, stabilitas ekonomi dan pesaing perusahaan. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis SAP (Strategic AdvantagesProfile) dan analisis 

SWOT. Hasil penelitiannya adalah variabel internal pemasaran terbukti 

memiliki peran besar bagi strategi yang dijalankan perusahaan.Atas dasar 

analisis SAP dan ETOP, maka strategi perusahaan yang bisa ditempuh 

berdasarkan matrik SWOT adalah strategi investasi yaitu melakukan investasi 

untuk jangka pendek dan kemudian menuai hasil dari investasi tersebut di masa 

depan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Imaculata Fatima. Judul 

penelitiannya adalah Strategi Pemasaran Kopi Bubuk Flores Nusa Tenggara 

Trading Co. Ltd. di Ruteng Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara 
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Timur (2012). Variabel yang digunakan meliputi variabel internal perusahaan 

yang meliputi kualitas produk, citra produk, cita rasa produk, tata letak pabrik, 

saluran distribusi, profesionalisme karyawan, promosi produk, kemasan 

produk, serta jaringan pemasaran perusahaan. Variabel lainnya adalah variabel 

eksternal perusahaan yang meliputi preferensi pendapatan konsumen, 

kebijakan pemerintah, perubahan tekhnologi, pertumbuhan ekonomi, jumlah 

penduduk, budaya masyarakat, persaingan, hambatan perdagangan, kenaikan 

harga BBM, harga kurs dollar, biaya produksi dan dampak negatif kopi 

terhadap kesehatan masyarakat. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

SWOT. Berdasakan hasil  analisis faktor internal, dapat diidentifikasikan 

kekuatan dan kelemahan pada perusahaan  NV. NTC Ruteng Flores NTT. 

Kekuatan perusahaan adalah   manajer berpengalaman,  persepsi publik 

terhadap produk baik, citarasa dan aroma kas, kualitas produk, tata letak pabrik 

strategis, dan saluran distribusi lancar. Sedangkan kelemahan perusahaan 

adalah profesionalisme karyawan masih rendah, harga produk tidak kompetitif, 

promosi produk kurang intensif, kemasan berlogo ganda, jaringan pemasaran 

terbatas, dan pangsa pasar domestik belum optimal. Berdasarkan hasil analisis 

faktor eksternal, dapat diidentifikasi peluang dan ancaman dari luar lingkungan   

baik secara makro maupun secara mikro pada perusahaan NV. NTC Ruteng 

Flores NTT.  Peluang  perusahaan adalah preferensi dan pendapatan konsumen, 

kebijakan pemerintah, perubahaan teknologi yang mendukung, pertumbuhan 

ekonomi  baik, jumlah penduduk bertambah, dan budaya masyarakat setempat. 

Ancaman perusahaan adalah persaingan, hambatan perdagangan, kenaikan 
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BBM dan tarif listrik,  nilai tukar berubah-ubah,  biaya produksi meningkat, 

dan  dampak negatif kopi terhadap kesehatan. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jimy Andar Siahaan. Judul 

penelitiannya adalah Analisis Daya Saing Kopi Arabika Indonesia di Pasar 

Internasional (2008). Variabel yang digunakan merupakan variabel internal 

ekonomi Indonesia yang meliputi luas lahan, jumlah produksi, tingkat 

produktifitas, harga domestik, nilai ekspor, luas tanaman kopi, luas areal 

produksi, keadaan industri kopi nasional. Variabel eksternal Indonesia meliputi 

harga kopi arabika di pasar internasional, volume perdagangan kopi, harga, 

selera konsumen, dan keadaan industri. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis struktur pasar, dan analisis RCA (Revealed ComparativeAdvantage). 

Hasil penelitiannya adalah apabila dilihat hubungan antar negara, maka pasar 

internasional kopi Arabika mengarah ke bentuk oligopoli. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai rata-rata Herfindahl Index sebesar 0,15 dan CR4 sebesar 64 persen 

dari tahun 1996-2006. Berdasarkan hasil analisis nilai RCA, Indonesia 

memiliki keunggulan komparatif dalam perdagangan kopi Arabika di pasar 

internasional. Hal ini ditunjukkan melalui perhitungan nilai Revealed 

Comparative Advantage yang lebih dari satu. Pada tahun 2006, nilai RCA 

Indonesia sebesar 2,65,namun keunggulan komparatif yang dimiliki oleh 

Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara Brazil, Kolombia, serta 

Guatemala. Keunggulan kompetitif industri kopi Arabika nasional masih lemah 

dan harus dibenahi. Hal ini dapat dilihat melalui lahan yang hanya seluas 

101.867 hektar sehingga sulit untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Jika 
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dibandingkan dengan kopi Robusta, lahan yang tersedia mencapai 1,17 juta 

hektar dan produksi mencapai 596 ribu ton  serta sangat kecil bila 

dibandingkan dengan luas lahan yang dimiliki kopi Arabika sehingga 

menyebabkan kopi Arabika tidak dapat mendorong peningkatan produksi 

domestik serta menyebabkan dayasaingnya rendah di pasar internasional. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Budiman Hutabarat. Judul 

penelitiannya adalah Analisis Saling Pengaruh Harga Kopi Indonesia dan 

Dunia (2006). Variabel yang digunakan meliputi perkembangan dan 

keragaman harga kopi di Indonesia serta berbagai lokasi konsumen di luar 

negeri yaitu Jepang, Amerika, Jerman, Italia, dan Belanda. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis integrasi pasar dan analisis kuantitatif kointegrasi, 

Error Correction Model (ECM) serta kausalitas grangger. Program kuantitatif 

yang digunakan adalah program EVIEWS. Hasil penelitiannya adalah harga 

eceran kopi di Jepang selalu lebih tinggi dari harga eceran kopi negara-negara 

lainnya. Selain itu, terdapat saling pengaruh harga kopi tingkat produsen 

Indonesia dengan produsen luar negeri.Untuk harga kopi di Jerman secara 

eceran memiliki hubungan searah dengan harga kopi nasional.Harga kopi di 

Belanda terbukti memiliki kondisi yang saling mempengaruhi dengan harga 

kopi nasional. Harga kopi di Amerika memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan harga kopi nasional. Dengan kata lain terdapat hubungan yang saling  

mempengaruhi. 

Kelima, penelitian yang dilakukan olehDradjat, Agustian, dan 

Supriatna. Judul penelitiannya adalah Ekspor dan Daya Saing Kopi Biji 
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Indonesia di Pasar Internasional: Implikasi Strategis Bagi Pengembangan Kopi 

Biji Organik (2007).Data yang digunakan sebagian besar adalah data sekunder 

dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan Asosiasi Eksportir Kopi 

Indonesia (AEKI). Jenis data yang dikumpulkan meliputi data volume dan nilai 

ekspor kopi Indonesia dan negara-negara produsen lain. Sedangkan untuk 

menggali informasi tentang kemungkinan pengembangan ekspor kopi organik, 

dilakukan melalui survey di Provinsi Jawa Timur.Analisis daya saing kopi biji 

Indonesia di pasar internasional dilakukan dengan menghitung keunggulan 

komparatif suatu negara secara relatif terhadap dunia. Secara empiris, 

keunggulan komparatif ini diukur dengan menghitung indeks yang disebut 

indeks ”Revealed Comparative Advantage (RCA)”Ekspor kopi biji Indonesia 

belum berorientasi pasar, melainkan masih berorientasi produksi. Fakta 

menunjukkan bahwa perkembangan volume ekspor tidak sejalan dengan 

perkembangan harga ekspor, melainkan sejalan dengan perkembangan 

produksi.Daya saing kopi biji Indonesia lebih rendah dibandingkan kopi biji 

yang dihasilkan negara-negara pesaing ekspor, seperti Kolumbia, Honduras, 

Peru, Brazil, dan Vietnam.Daya saing kopi biji Indonesia tersebut juga 

cenderung turun selama periode tahun 1995—2004.Kelemahan daya saing ini 

perlu disikapi secara cermat untuk menghindarkan diri dari keterpurukan 

berkepanjangan. Kelemahan daya saing kopi biji Indonesia  berimplikasi 

perlunya memerhatikan pengembangan kopi organik. Seiring dengan 

berkembangnya permintaan produk-produk pertanian organik, termasuk kopi 

organik, Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kopi 
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organik.Beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan Bali, telah mengembangkan 

kopi organik dan kopi dari kedua daerah tersebut telah diekspor ke beberapa 

negara Eropa. 

Penjelasan pada 5 jenis penelitian di atas menggambarkan penelitian 

terdahulu yang terkait dengan strategi pemasaran kopi maupun analisis daya 

saing kopi nasional dan internasional. Berdasarkan penelusuran penulis sebagai 

peneliti, penulis menemukan perbedaan hasil penelitian sejenis sebagaimana 

judul penelitian yang penulis lakukan yaitu strategi ekspor. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut maka peneliti memiliki kesempatan untuk memberikan 

kontribusi melalui penelitian ini dengan memberikan alternatif dalam 

menerapkan strategi pemasaran kopi di Indonesia. 

Penulis juga mencantumkan volume ekspor kopi secara rata-rata oleh 

perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan ke 7 negara yang menjadi tujuan ekspor 

pada tahun 2012-2015 melalui tabel berikut: 

Tabel 2.1. 
Tabel Rata-Rata Volume Ekspor Kopi 

Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan Ke 7 Negara Tujuan Ekspor 
Tahun 2012-2015 

 
No Negara Tujuan  

Ekspor Kopi 
Rata-Rata Volume Ekspor 

Kopi Tahun 2012-2015 
 (dalam kg) 

1 Amerika 19,850 kg 
2 Jepang 19,150 kg 
3 Belanda 18,750 kg 
4 Taiwan 4,750 kg 
5 Swiss 19,200 kg 
6 Jerman 18,000 kg 
7 Korea 10,100 kg 

Sumber: Data rata-rata ekspor kopi Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan ke 7   
               negara tahun 2012-2015 
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Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, terlihat rata-rata volume ekspor kopi tahun 

2012-2015 yang dilakukan oleh perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan ke 7 negara. 

Negara tujuan ekspor kopi adalah Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan, Swiss, 

Jerman dan Korea. Merujuk pada Tabel 2.1 di atas, negara yang menjadi tujuan 

utama ekspor kopi adalah negara Amerika dengan rata-rata volume ekspor sebesar 

19,850 kg. Negara Jepang sebesar 19,150 kg. Negara Belanda sebesar 18,750 kg. 

Negara Taiwan sebesar 4,750 kg. Negara Swiss sebesar 19,200 kg. Negara Jerman 

sebesar 18,000 kg. Negara Korea sebesar 10,100 kg. Dari ke 7 negara tujuan 

ekspor, Amerika merupakan negara tujuan ekspor utama karena menyerap volume 

ekspor kopi Perusahaan PT. Fajar Jeumpa Medan dalam jumlah banyak untuk 

periode tahun 2012-2015. 

 

 


