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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semen merupakan salah satu industri strategis di Indonesia, karena semen

merupakan faktor penting dalam pembangunan dan perekonomian. Hal ini karena

semen merupakan kebutuhan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana

diseluruh negeri. Data dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menyebutkan, total

konsumsi semen pada tahun 2012 sebesar 54 juta ton yang mengalami

peningkatan cukup pesat dibandingkan tahun sebelumnya (ASI, 2012). Sedangkan

Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam artikel yang diterbitkan oleh Tempo

pada bulan desember 2013 mengatakan bahwa kebutuhan semen nasional sebesar

54,9 juta ton pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 58 juta ton yang

berarti mengalami peningkatan sebesar 6%. Selain itu beliau juga menyatakan

kebutuhan semen nasional pada tahun 2014 akan mengalami peningkatan 8

sampai 10 persen (www.tempo.co, 22-Des-2013).

Gambar 1.1 Grafik Kebutuhan Semen di Indonesia
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PT. Semen Indonesia Group adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak dalam industri semen. PT. Semen Indonesia Group mencatatkan

kapasitas produksi sebesar 27,7 juta ton pada tahun 2013 dan 29,5 juta ton pada

tahun 2014. Sedangkan kontribusi PT. Semen Gesik sebagai salah satu anak usaha

terbesar mencapai 14,0 juta ton pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar

14,5 juta ton (Semen Indonesia, 2013). Dengan PT. Semen Indonesia Group

memegang 43,8 % market share pada tahun 2013 maka PT. Semen Indonesia

Group termasuk PT. Semen Gresik memegang market share tertinggi industri

semen di Indonesia sekaligus menjadi market leader untuk industri ini (Semen

Indonesia, 2013). Meskipun demikian PT. Semen Indonesia Group mengalamai

penurunan market share dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini

dikarenakan pertumbuhan kapasitas dan penjualan mereka lebih rendah daripada

konsumsi nasional. Dimana pertumbuhan mereka mencapai 12% namun konsumsi

nasional sebesar 17% (kemenperin.go.id, 2013). Pertumbuhan konsumsi nasional

ini pula yang memacu PT. Semen Indonesia Group untuk terus menjadi yang

terbaik dan terbesar di Indonesia dan merambah ke luar negeri.

PT Semen Indonesia Group sendiri memiliki tiga anak perusahaan yang

tersebar di tiga wilayah yaitu PT Semen Padang yang terletak di Pulau Sumatera,

PT Semen Gresik di Pulau Jawa, dan PT Semen Tonasa di Pulau Sulawesi. Dari

ketiga anak perusahaan tersebut yang memiliki market share paling besar disertai

kapasitas produksi yang paling besar adalah PT Semen Gresik (Semen Indonesia,

2013). Keberhasilan PT. Semen Gresik untuk menjadi salah satu perusahaan

terbesar di industri semen di Indonesia ini tidak lepas dari peran jaringan
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distribusinya. Kotler dan Keller (2012: 116) menyatakan bahwa “Saluran

distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan segala kegiatan

(Fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari

produsen ke konsumen”. Distribusi memperlihatkan berbagai kegiatan yang

dilakukan perusahaan untuk menjadikan produk atau jasa diperoleh dan tersedia

bagi konsumen.

Menurut kementrian perdagangan, produk yang dihasilkan oleh perusahaan

merupakan produk komoditas. Produk komoditas adalah produk yang tidak

berbeda jauh secara kualitas sehingga tidak akan membuat perbedaan jauh dalam

masalah harga. Nilai tambah dari produk yang berasal dari brand equity

perusahaan akan memudar seiring banyaknya pemain baru dalam industri ini.

Logika bahwa semua semen adalah sama membuat ketersediaannya menjadi

sangat penting untuk penjualannya. Para pesaing akan selalu berusaha untuk

membuat konsumen berpindah dari produk milik PT Semen Gresik ke produk

semen milik mereka dengan mengandalkan harga yang lebih murah. Untuk itulah

diperlukan kerjasama yang baik antara PT Semen Gresik dengan jaringan

distribusinya untuk menjaga proses distribusi semen. Saluran distribusi seperti

milik PT Semen Gresik dan perusahaan sejenis pada umumnya menggunakan 2

sampai 3 level jaringan distribusi sebelum sampai kepada konsumen (Kotler dan

Keller, 2012: 420).

Untuk itulah penelitian ini akan memfokuskan pada hubungan antara PT.

Semen Gresik dengan langganan tetapnya. Langganan tetap adalah distributor PT.

Semen Gresik pada level kedua. PT Semen Gresik dipandang perlu melakukan
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aktivitas-aktivitas pengelolaan dan memotivasi langganan tetapnya agar terus

berinovasi untuk menemukan cara dalam rangka meningkatkan penjualan mereka.

Salah satu cara untuk memotivasi langganan tetapnya adalah melalui dengan

selalu berbagi pengetahuan (sharing knowledge) untuk mengetahui permasalahan

yang dialami oleh masing masing pihak. Seperti yang dikatakan oleh Cheung,

Myers, dan Mentzer (2011) bahwa diperlukan proses berbagi pengetahuan yang

baik antara produsen dengan distributornya. Berbagi pengetahuan merupakan

proses dimana individu saling bertukar informasi dan pengetahuan dan secara

bersama sama untuk menciptakan pengetahuan (solusi) baru (Van der Hoof dan

De Ridder, 2004). Connely dan Kelloway (2003) mendefinisikan berbagi

pengetahuan sebagai perilaku yang melibatkan pertukaran informasi atau

membantu rekan kerja yang lain. Proses berbagi pengetahuan dapat dilakukan

terkait banyak hal, misalnya terkait produk dan proses yang relevan. Dengan

berbagi pengetahuan, para langganan tetap akan belajar untuk memahami

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan serta mengetahui kontribusi apa

yang dapat mereka berikan untuk menjaga ketersediaan produk. Hal ini

dikarenakan distributor dan jaringan distribusi dibawahnya seperti langganan tetap

dan toko yang lebih mengetahui kondisi lapangan dan para pesaing sehingga

kesediaan mereka untuk berbagi pengetahuan menjadi sangat penting bagi PT

Semen Gresik. Hal tersebut karena perusahaan hanya berfokus pada proses

produksi semen sementara proses pemasaran dan ketersediaan produk dalam

jaringan distribusi juga merupakan hal yang penting untuk perusahaan (Kotler dan

Keller, 2012: 416).
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Akan tetapi, walaupun semua langganan tetap dapat memperoleh berbagai

macam informasi dan pengetahuan dari perusahaan, tidak ada kepastian bahwa

mereka akan membagi pengetahuan yang mereka miliki untuk kepentingan

kolektif tanpa mengharapkan imbalan. Individu akan mengkontribusikan

pengetahuan yang dimiliki hanya apabila harapan akan keuntungan yang

diperoleh lebih besar dari biaya berbagi (sharing cost) (Bock, Zmud, Kim, dan

Lee, 2005).

Proses berbagi pengetahuan dapat berjalan dengan lancar salah satunya dapat

dipengaruhi oleh kepuasan para pemilik langganan tetap terhadap perlakuan yang

diberikan oleh PT. Semen Gresik. Hal itu dikarenakan ketika langganan tetap

menerima perlakuan yang berbeda dari perusahaan dapat menimbulkan

kecenderungan yang berbeda pula pada langganan tetap tersebut untuk membagi

pengetahuan mereka. Perlakuan yang berbeda ini dimungkinkan terjadi

dikarenakan dalam jejaring distribusinya PT. Semen Gresik menggunakan dua

pola. Pola yang pertama adalah membangun sendiri anak usaha dibidang

distribusi. Sedangkan pola yang kedua adalah bekerja sama dengan jaringan

distribusi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Salah satu cara untuk mengukur

kecenderungan untuk berbagi pengetahuan oleh jaringan distribusi tersebut

dengan menggunakan teori keadilan. Teori keadilan telah lama dipelajari dalam

penelitian-penelitian yang terkait organisasi, dan menjadi dasar ekonomis maupun

hubungan yang terjadi antar kedua belah pihak (misal: Adams, 1965; Greenberg,

1993). Penelitian sebelumnya juga menjelaskan keadilan dalam hubungan antar

organisasi dalam konteks aliansi strategis (misal: Luo, 2005, 2007) maupun
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hubungan antara buyer dan supplier (misal: Griffith, Harvey, dan Lusch, 2006;

Liu, Huang, Luo, dan Zhao, 2012). Dalam konteks penelitian tentang keadilan ini

sangat jelas bahwa untuk selalu memenangkan persaingan yang kompetitif, maka

perusahaan perlu menjalin hubungan jangka panjang dengan distributornya untuk

tujuan bersama (misal: Cousins dan Menguc, 2006; Morgan dan Hunt, 1994).

Luo (2005, 2007) membagi keadilan menjadi tiga dimensi. Dimensi yang

pertama yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh pada kecenderungan

berbagi pengetahuan antara langganan tetap dengan perusahaan adalah keadilan

distributif. Keadilan distributif adalah sejauh mana kedua belah pihak berbagi

hasil dari kerjasama yang dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi,

komitmen, dan tanggung jawab masing-masing pihak (Luo, 2007). Dalam konteks

kali ini keadilan distributif dapat dilihat salah satunya adalah bagaimana

mekanisme PT. Semen Gresik untuk membagi jumlah semen yang didistribusikan

oleh masing masing langganan tetap. Kesenjangan dalam pembagian semen

sangat mungkin menghasilkan pandangan negatif sehingga langganan tetap akan

merasa bahwa perusahaan tidak berlaku adil pada mereka sehingga terdapat

kemungkinan langganan tetap meluapkan kekecewaannya dengan enggan untuk

membagi pengetahuan yang mereka dapatkan di lapangan kepada perusahaan.

Dimensi selanjutnya adalah dimensi keadilan prosedural. Keadilan prosedural

dapat diidentifikasi dalam sebuah proses untuk menetapkan standar dalam

penyelesaian masalah oleh perusahaan yang mempunyai kekuatan lebih dalam

hubungan ini agar pihak pihak yang berkepentingan didalamnya mendapatkan

keadilan yang sama (Luo, 2008). Griffith, dkk (2006) menyatakan bahwa keadilan
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prosedural yang ditetapkan oleh mitra suatu perusahaan akan berhubungan positif

dengan orientasi jangka panjang perusahaan terhadap pasangan itu. Dalam hal ini

salah satu contohnya adalah bagaimana perusahaan berlaku adil pada langganan

tetap berkaitan dengan prosedur perjanjian antara perusahaan dengan masing

masing langganan tetap, dimana tertera hak dan kewajiban masing masing pihak.

Ketika perusahaan membuat perjanjian prosedur yang berbeda antara satu

langganan tetap dengan langganan tetap yang lainnya, maka ada kemungkinan

mereka juga tidak senang dengan hal tersebut sehingga mereka tidak akan mau

berbagi pengetahuan dengan perusahaan. Dimensi yang terakhir adalah dimensi

keadilan interaksional. Keadilan interaksional adalah proses yang terjadi antara

kedua perusahaan dalam bertukar informasi dan berhubungan secara personal

dengan adil (Luo: 2007). Dimensi ini merupakan salah satu dimensi yang penting

karena apabila perusahaan memperlakukan langganan tetap secara personal

berbeda dengan langganan tetap yang lainnya maka akan timbul kecemburuan.

Hal ini akan mempengaruhi perilaku langganan tetap yang juga akan enggan

untuk memberikan pengetahuan yang mereka miliki di lapangan terhadap

perusahaan.

Dengan melihat banyaknya hal yang melatar belakangi seperti di atas, maka

penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui kecenderungan

langganan tetap PT. Semen Gresik dalam membagi informasi yang dimilikinya

dengan perusahaan yang dipengaruhi oleh perlakuan perusahaan terhadap mereka.

Apabila sistem pendistribusian ini dipersepsikan kurang adil oleh langganan tetap,

maka dapat diprediksi bahwa mereka akan menarik diri dari hubungan tersebut
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dengan tidak memberikan pertukaran informasi yang dibutuhkan. Lebih parahnya

mereka dapat mengurangi atau bahkan mengganti produk dari PT. Semen Gresik

dan memilih produk pesaing. Latar belakang tersebut menjadi dasar

dilaksanakannya penelitian ini, apakah dimensi keadilan (prosedural dan

distributif) maupun (interaksional) sebagaimana yang digambarkan oleh Luo

(2007, 2008) akan mempengaruhi kecenderungan dari langganan tetap untuk

berbagi informasi dengan perusahaan? Lebih spesifik lagi adalah, apakah masing-

masing persepsi keadilan tersebut akan berkontribusi pada kecenderungan untuk

berbagi informasi secara simultan? Mengingat penelitian sebelumnya (Luo, 2007)

lebih membahas tentang interaksi antara 1 dimensi dengan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah

sebagai berikut:

1) Apakah persepsi langganan tetap atas keadilan prosedural yang diterapkan

oleh PT. Semen Gresik akan mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan

mengenai (a) pelanggan dan (b) pesaing?

2) Apakah persepsi langganan tetap atas keadilan distributif yang diterapkan

oleh PT. Semen Gresik akan mempengaruhi perilaku untuk berbagi

pengetahuan mengenai (a) pelanggan dan (b) pesaing?

3) Apakah persepsi langganan tetap atas keadilan interaksional yang

diterapkan oleh PT. Semen Gresik akan mempengaruhi perilaku berbagi

pengetahuan mengenai (a) pelanggan dan (b) pesaing?
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4) Apakah persepsi langganan tetap atas keadilan (prosedural, distributif, dan

interaksional) yang diterapkan oleh PT. Semen Gresik secara bersama

sama akan mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan mengenai (a)

pelanggan dan (b) pesaing?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui secara empiris faktor-faktor yang menjadikan jejaring

distribusi, terutama toko langganan tetap, untuk tetap loyal pada produsen

(dalam hal ini PT Semen Gresik).

2) Menguji secara empiris bagaimana persepsi keadilan yang dimiliki oleh

anggota jejaring distribusi berperan sangat sentral dalam kinerja maupun

keputusan mereka untuk loyal kepada sebuah produsen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Memberikan perspektif baru kepada produsen dalam berhubungan dengan

jejaring distribusinya (network distribution channels).

2) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal

menghadapi permasalahan mengenai persepsi keadilan dengan

pengaruhnya terhadap kecenderungan individu untuk berbagi pengetahuan.

3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan penelitian

berikutnya.

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PERSEPSI KEADILAN.... FENDY HASTOMO MU'ARIEF



10

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang secara garis besar

menggambarkan pokok permasalahan, rumusan masalah yang menjadi dasar

dilakukannya penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat

penelitian yang diharapkan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka tentang landasan teori atau kerangka

konsep yang akan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan pemecahan

masalah, penelitian terdahulu, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini mengidentifikasi variabel dan definisi operasionalnya, pendekatan

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik

analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan, gambaran umum obyek penelitian, serta

analisis data dan interpretasi hasilnya.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir penelitian yang berisi kesimpulan yang

dapat diambil berdasarkan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi

pihak yang terkait dengan penelitian dan penelitian yang akan datang.
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