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lsi Ringkasan 

Mosatah dakun penclttian ini yauu: (I) bagaimana polo dtstnbusi produk minuman ringan 
sampai tingkat pengecer; (2) bagaimana vanast hargajual Jan harga belt dari berbagai produk 
minuman ringan dt tlngkat pengccer; dan (3) bagaimana pengaruh pola distribusi produk 
nnnuman nngan lerhadap harga di ungkat pengccerdi Kotamodva Surabaya; 

Penclittan lni bcrtujuan untuk: (I) mengetahui pola distribusi minnman ringan produk m inuman 
ringan di Kotamodya Swuhaya; (2) mengetahni pola distribusi yang banyak dijatankan oteh 
pam produscnminuman ringan di Kotamadya Surabaya: (3) mengetahui variasi hargajual dan 
hcnga heli dari berbagai produk minuman ringan di tingkai pengccer; (4) mengetahui pengaruh 
pota distribusi tcrsebut terhodap harga di fingkaJ pengecer: 

Daeroh penelitian ini yaitu di Kotam adya Surabaya dan lokasinya yauu tempal nsaha pam 
pengccer minuman ringan yang beroda Jj eekttarjalan strcuegis, terminal/ stasiun. pasar. rumah 
sakit, plasa: pasar swalayan. tempac hiburan. dan sekolahan/ kampus. Populasi pedagang 
pengecer minuman nngan udak dlketahut jumlahnya. Metode yang Jipakai nntuk menetapkan 
sampet yaitu purposive random sampling yang didasarkan podo [okasi penclitan. Jumlah 
responden yang dipitih secara random yauu sebanyak I. 722 responden. Jadi, setiap lokasi 
dilii/ill sekitar 215 responden. Teknik analisis yang digunakan yauu metode deskrinf kualitauf 
dan kuantitouf. Data diolah dengan program paket komputer stanstik SPS!:) for Windows 
Release 6.1.3 August 1995 nntuk mengukur hubungan atau pengaruh antara pola distribusi 
lcrhadap harga metatui Chi-Squares Analysis. 
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.tcn is pemaeok dibagi 4 m acam yaitu: Duect Selling, sistcm penjualan dcngan salesman 
distributor utama dan tangsung berhubungan aengan (Juliet; Stockiest, adatah pedtlgang besar 
mendapac prodnk tangsnng dan pabrik (punya armada salesman sendiri}: Agen adalah pedagang 
rut/IJa annada salesman. outlet yang dcuang ke cempac; Laiunya yaitu selatn kcttga pemasok di 
alas (toko, depot, Jan lain-lain). Sedangkan outlet pada yang udak menjuaf softdrink tertentu 
(Coke, NC, Pepsi. Sosro. dan F&.N) dlketompokkan dalam non outlet untnk produk tersebut. 

Jenis I'K-5 Tetap mcrupakan bagian terbesar dcui scturuh. responden yailu sebanyak 526 (30%), 
ciisusnl jems Wanmg, ycnu sebanyak 421 (24.45%) dan disueul jcnis Toko sebanyak 312 
(18,12%). IJati respondcn I~K -5 Tctap, scbogian besar diambil di lokasi pasar sebanyak 132 
(15,10%), sctanjntnya sebanyak 115 (21,86%) responden diambil dan Temnnal/ Stasiun. 
Sementara ius, responden jenis Warnng, sebagtan besar diambit dan Pasar sebanyak 141 
(33,49%) dan sebanvok 74 (17,5/'1%) diambil dan tem pat Hiburan. Sebagian besar pedagang 
mcnjual minuman ringan jenis Coke Group yaitu 1.592 (92,45%) pedagang, disnsut dengan 
peJaKang yang menjual jenis Sosro Group yaitu scbanyak 1./36 (65,97) pedagang, dan 
setanjntnya IJedOMtulK yang menjual Air Mineml scbanyak 646 (37,51%) pcdagang. Dari 
pedagang yang meniuat Coke Group, terbanyak yauu scinmlah 479 (30.09%) pcdagang diambit 
dan tokasi Pasar, setaniutnya dart Tempac Hiburan sebanyak 301 (18,91%), dan sebanyak 261 
(/0,39%) pedagang dart Terminal/ Stastun. 

Sccara utnnm dapat dikctahui bahw a pola distribusi yang pendek seperti distributor utamu/ 
pobrik (direct selling) tidak selah, m enjam in terciptanya harga bell yang tebih rendah dibanding 
dengan polo distribnsi yang lebih panjang, scpcrti: pedagang besar; agen, dan pemasok tainnya 
(toko. warung. dan lain-lain). SelunJh produk bita dikaitkan denganjenis pcmasok membentuk 
5 ketompok vasiasi harga pembelian per krat dan penjuaian per bolo/. 

Terdapat keberganmngan yang slgntfikan (berartt) antara pota dlstribusi (Distributor (llama' 
l'abrik. Pedagang Besar; Agen, dan Lainnya) dengan variasi harga beti minuman ringan per 
krat untuk scmuafcnis produk (Coke Botot Kectt, Coke Botol besar, Sosro. dan F&N). Pola 
distribusi dan variasi harga beti tersebnt JURa berhubungan (berlwrelasi) cukup kllat dengan 
tingkot signifikan ham plr 100%, kecuati untuk produk mini/man ringan F & N. 

Kcbcrgantnngan -antara pula dtstnbusi dengan variasi harga jual minuman ringan per botol 
untuk scm uajenis produk: juga sangat signifikan. Namun. pota disuibnst dan variasi harga jual 
lersehuljl/ga berllllbungan (berkorelasi) kurang kuaf dan arall hubungan terse/JIlt negaiij IIIUI/k 
prodl/k mil1l1l11an !"ingun Coke BOlol Besar dan F & N. 

I)crlu dile/ili Icbih mendalam lentang keberganlung(1Jl an/am pola dism'husi terhadap lIariasi 
hOl~a /Ielf/be/ian pl'Oduk ier~'ebui pada liugkai pedagcuJg pel1geeer. BeriJagai kClIlungkincuJ yang 
mcmpcngarnhi variasi harga pembelian lersebul anlam lain diJI/Ka adalah sistem pcmbayaran 
dun jasilifal' yang diberikall o/eh pemasok len,'ebut. Demikiall pula kcberganfUngan w7Iam pola 
di.l"lribusi Icrhadap variasi /larga penjual pmduk m;,mman rlngan pada konsllmcn perlu diKL!ji 
ulang, mel1gingal halma hl/bungan keJuanya n:lali/ leI/wit dWI arahnya bersifal m:gul{( 
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