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KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, Tuhan Yang
Maha Esa atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa melaksanakan
Company and University Visit pada tanggal 19-22 Agustus 2018, serta dapat
menyelesaikan penulisan laporan kegiatan.
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
mengenai pelaksanaan kegiatan Company and University Visit Magister Manajemen
STIE PERBANAS Angkatan XXIII di Yakult PTE Ltd Singapore dan Amity Global
Institute Singapore. Khusus Kelompok III kami melaporkan semua kegiatan dan
informasi penting yang didapatkan selama kunjungan di Yakult PTE Ltd Singapore.
Dengan selesainya Company and University Visit beserta laporan
pelaksanaannya, tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, tim penulis
mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Tatik Suryani MM, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister
Manajemen STIE Perbanas Surabaya, serta dosen pendamping Company and
University Visit Angkatan XXIII.
2. Dosen & Staff Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Perbanas
Surabaya.
3. Mr. Kuek Kok Ti selaku Public Relation and Advertising Manager Yakult PTE Ltd
Singapore beserta seluruh Staff.
4. Ms. Wida Alisa selaku Marketing Manager Amity Global Institute Singapore, Mr.
Prateek Nayak Country Marketing Manager Amity SEA, Dr. Raymond Tham atas
semua informasi, pengetahuan dan Kuliah MBA Big Data.
5. Mrs. Lily selaku owner Apartemen 116 Mackenzie, Ms. Agnes KG Katering,
MaxiCab Singapore serta Ms. Bella dari Scoot Indonesia.
6. Semua tim panitia dan peserta Company and University Visit Magister Manajemen
STIE PERBANAS Angkatan XXIII. We are wonderful team!
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari
materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan
pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis
harapkan.
Surabaya, September 2018.
Kelompok III MM STIE Perbanas
Surabaya Angkatan XXIII
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BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Permasalahan
Berangkat dari segala hal yang sudah dipelajari didalam kelas, diskusi, studi
literatur dan dikorelasikan dengan tujuan utama dari kegiata Company and University
visit serta ditunjang dengan materi yang kami dapatkan selama melaksanakan
kegiatan di Yakult PTE Ltd, berikut beberapa Analisa Latar Belakang Permasalahan
yang kami temukan:
1. Keterbatasan peserta dalam melaksanakan kunjungan dan studi lapangan
terutama keluar negeri. Untuk itu perlu dibuat suatu dokumentasi secara
terstruktur sebagai bahan referensi Angkatan MM selanjutnya.
2. Yakut sebagai pelopor minuman prebiotic didunia saat ini memiliki jaringan
global. Khusus Yakult Singapore kami menemukan ada beberapa varian
produk yang hanya tersedia dinegara itu, akan lebih baik lagi jika penetrasi
pasar di Indonesia juga diperkenalkan varian produk sebagaimana yang ada di
Singapore untuk lebih memperbesar volume penjualan di Indonesia.
3. Edukasi produk Yakult di Indonesia, terutama produk food and beverages,
farmasi. Di Indonesia kebanyakan konsumen mengenal Yakult sebagai
minuman prebiotic dengan tagline “Sudahkan Anda Minum Yakult Hari Ini?”.

I.2 Perumusan Masalah Tantangan dan Strategi Bersaing Perusahaan
Dikutip dari President and Representative Director Yakult Honsa Co. LTD
Mr. Takashige Negishi dalam Laporan Tahunan 2017, berikut 3 tantangan dan
strategi bisnis global Yakult:
1. Asia dan Oceania: Khusus untuk Indonesia Yakult akan terus menjaga dan
meningkatkan pertumbuhan positif sejalan dengan jumlah botol yang
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terjual. Memperkuat divisi produksi dengan mendirikan pabrik kedua di
Mojokerto, dan untuk divisi sales Yakult berfokus pada pengembangan
SDM untuk setiap job level dan job category yang ada di organisasi,
pendidikan pemasaran terutama divisi sales untuk menjaga dan
meningkatkan volume penjualan.
2. China: Untuk memenuhi kebutuhan pasar akan produk rendah gula Yakult
meluncurkan Yakult Ace, dan pada 2017 Yakult telah membuka 5 cabang
di China.
3. Amerika: Khusus di Mexico Yakult meningkatkan jumlah “Yakult Ladies”
sebagai tenaga utama pemasar, dan menambah gerai penjualan. Serta
mencermati dampak kebijakan perekonomian “Trump”. Brazil: Membuat
rencana bisnis jangka panjang yang berfokus pada SDM, promosi,
memperkuat divisi penjualan. Khusus untuk Amerika, Yakult memasuki
pasar baru di enam negara bagian (termasuk Texas dan California).
4. Eropa:

Dengan

tidak

diperbolehkanya

klaim

kesehatan

dengan

mengkonsumsi produk probiotic oleh Uni Eropa, Yakult mengembangkan
produk baru untuk memenuhi persyaratan memasuki pasar Eropa.

I.3 Tujuan Penulisan Laporan
Selain untuk laporan resmi kegiatan company visit, tujuan lain dari penulisan
laporan ini adalah:
1. Sebagai sarana pembelajaran aplikatif serta dokumentasi para peserta

company and university visit dalam menyusun laporan ilmiah. Kemudian
dapat digunakan sebagai rujukan untuk memperkaya wawasan pembaca
maupun Angkatan MM selanjutnya.
2. Sebagai salah satu prasyarat pengajuan Proposal Thesis Magister Manajemen
STIE Perbanas Surabaya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

II.1 Yakult PTE Ltd Singapore
Kunjungan awal kami adalah ke Yakult PTE Ltd Singapore yang beralamat di
7th Senoko Avenue Singapore 758300, letaknya cukup jauh dari pusat kota dan
apartemen tempat kami tinggal di 116 Mackenzie Road, sekitar 27,6 km.

Gambar 1: Rute dan Peta dari MacKenzie Apartmen ke Yakult Singapore
(Sumber: https://www.google.com/maps/place/Singapore/).
Sesuai dengan kesepakatan semua Angkatan XXIII, kami menuju lokasi dengan
menggunakan SMRT link dan bus, supaya dapat mempelajari sistem moda
transportasi masal yang ada di negara Singapura, selain hal itu para peserta juga dapat
mempelajari budaya lokal dan sistem monitoring keamanan negara maju (meliputi
CCTV, peraturan keselamatan dan bagaimana ber-etika dimuka umum). Pengalaman
ini akan sangat berarti bagi semua peserta company visit dibandingkan dengan
memakai jasa travel agent.
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Kegiatan dipusatkan diarea training centre untuk mendengarkan sejarah
Yakult, proses produksi dan tentunya pemaparan market share dikawasan Asia
sebagai salah satu minuman probiotik oleh staff Training langsung dari Yakult
Jepang.

Gambar 2: Yakult Training Centre
(Sumber: dokumentasi Angakatan XXIII).
Kemudian dilanjutkan dengan tour keliling kawasan pabrik, mulai dari sistem
fermentasi, pengembangbiakan bakteri (seeding), proses pengemasan dan quality
control. Diawal sesi kami disambut hangat oleh salah satu staff Public Relation (Ms.
Stephanie), diakhir sesi kami ditemui oleh Mr Kuek Kok Ti selaku Public Relation
and Advertising Manager Yakult Singapore. Selain menjelaskan tentang Yakult
Singapore dan Indonesia, Mr Kuek Kok Ti juga memberikan beberapa tips tentang
kepemimpinan dan Pendidikan berkelanjutan. Hal ini, menjadi nilai lebih bagi semua
peserta company visit, karena tidak semua delegasi kunjungan factory tour ditemui
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oleh Manajer divisi untuk berinteraksi dan menerima langsung souvenir serta
menandatangani nota kunjungan dan sertifikat bagi semua peserta company visit.

Gambar 3: Sesi photo bersama dengan PR and Advertising Manager dan
Peserta Company Visit (Sumber: dokumentasi Angakatan XXIII).

II.1.1 Sejarah Yakult
Yakult mulai dengan cita-cita Dr. Minoru Shirota lebih dari 80 tahun yang
lalu. Pada hari-hari awal karir medisnya, Dr. Shirota sangat prihatin tentang
bagaimana kondisi sosio-ekonomi Jepang yang buruk menyebabkan anak-anak
menderita kekurangan gizi yang menyebabkan penyakit menular dan penyakit
lainnya. Karena itu ia memutuskan untuk memfokuskan usahanya pada pengobatan
pencegahan dan beralih ke studi mikroorganisme. Dalam penelitiannya, ia
menemukan bahwa lactobacilli bermanfaat dalam menekan bakteri berbahaya di usus
manusia dan meningkatkan kesehatan usus yang baik. Pada tahun 1930, Dr. Shirota
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menjadi yang pertama di dunia yang berhasil dalam memperkuat bioteknologi dan
membiakkan strain bakteri yang dapat menahan cairan lambung dan empedu untuk
mencapai usus hidup. Strain probiotik unik ini kemudian diberi nama Lactobacillus
casei strain Shirota untuk menghormatinya. Karena Dr. Shirota bertekad untuk
mempromosikan kesehatan yang baik kepada sebanyak mungkin orang melalui
manfaat probiotik, maka dia memasukkan penemuannya, L. casei strain Shirota ke
dalam minuman susu berbudaya dan menyebutnya “Yakult”.

Gambar 4: Dr. Minoru Shirota
(Sumber: http://yakult.com.sg/yakult-history/).
Yakult kemudian dipasarkan pada tahun 1935 di Jepang melalui sejumlah
operator independen. Pada tahun 1955, Dr. Shirota dan rekan-rekannya mendirikan
Yakult Honsha Co., Ltd. yang sekarang menjadi pusat operasi Yakult di seluruh
dunia. Yakult saat ini dijual dan diminum setiap hari oleh orang-orang di 33 negara
dan wilayah di seluruh dunia. Dari perspektif pengobatan pencegahan, Yakult Honsha
Co., Ltd telah memperluas jangkauan produknya dari makanan dan minuman hingga
kosmetik dan farmasi. Yakult bukan hanya pelopor probiotik tetapi telah menjadi
pemimpin dunia di bidang ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang perusahaan induk
Yakult Honsha Co., Ltd. dapat membuka http://www.yakult.co.jp/english/.
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Shirota-ism - 'Kenchou-Choujyu' adalah filosofi yang disokong pendiri
Yakult, Dr. Minoru Shirota, seorang dokter medis dari Universitas Kekaisaran Kyoto.
Dia sangat percaya pada pengobatan pencegahan dan mewujudkan filosofinya dengan
tiga cita-cita inti: mencegah penyakit daripada mengobati mereka, saluran usus yang
sehat mengarah ke kehidupan yang panjang dan sehat memberikan kesehatan yang
baik dengan harga terjangkau. Cita-cita ini tetap hidup hari ini sebagai prinsip
panduan di balik bisnis Yakult. Shirota-ism juga mencakup konsep "ketulusan",
"harmoni di antara orang-orang", "kejujuran dan kebaikan", "cukup peduli untuk
memperluas penerimaan" dan "cukup peduli untuk melakukan pengiriman rumah"
sebagai aspek fundamental dari kegiatan bisnis Yakult. Selain Shirota-ism, Yakult
menanamkan aktivitas harian dengan 'Filosofi Perusahaan', sehingga dapat melayani
semua pelanggan dengan energi dan motivasi positif untuk menghadirkan senyuman
dan kebahagiaan kepada mereka.
Filosofi perusahaan: "Kami berkontribusi pada kesehatandan kebahagiaan orangorang di seluruh dunia melalui pengejaran keunggulan dalam ilmu kehidupan secara
umum dan penelitian dan pengalaman kami dalam mikroorganisme pada khususnya".

II.1.2 Yakult Singapore dan Jaringan Global
Yakult pertama kali diperkenalkan ke Singapura pada tahun 1979 dengan
penggabungan Yakult Singapore pada tahun 1978. Meskipun Yakult Singapura mulai
dengan “rendah hati” di tiga kontainer di Hillview Avenue, Yakult beroperasi di
pabrik ultra-modern multi-juta dolar di Senoko Avenue. Karena Yakult diproduksi
secara lokal, pelanggan dapat diyakinkan akan kualitas tertinggi dan kesegaran
Yakult yang dijual di Singapura. Yakult Singapore konsisten melanjutkan perjalanan
sehatnya agar dapat menyebar ke semua orang di Singapura dengan menanamkan
kesadaran akan manfaat probiotik unik, L. casei strain Shirota serta menganut prinsip
Shirota-ism.
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Yakult Singapore Pte Ltd saat ini beroperasi penuh di Kawasan industry 7th Senoko
Avenue Singapura 758300.
Untuk menyebarkan cita-cita Shirota-isme, yaitu untuk mempromosikan
kesehatan yang baik melalui pencegahan penyakit kepada orang-orang dari semua
bangsa, Yakult memulai operasi luar negerinya yang pertama di Taiwan pada tahun
1964. Sejak itu, jaringan Yakult telah berkembang ke lebih dari 38 negara dan
wilayah di seluruh dunia. dimana orang meminumnya setiap hari. Hal ini membuat
Yakult menjadi nomor satu sebagai penjual minuman Jepang ke luar negeri.
Penghargaan Yakult untuk hidup sehat adalah sama dengan “sehat secara alami dan
dipercaya secara global”.

Gambar 5: Jaringan Global Yakult
(Sumber: http://yakult.com.sg/yakult-global-network/).
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II.1.3 Varian Produk dan Proses Produksi
Yakult Ace Light ®, seperti namanya, adalah versi Yakult dengan rasa ringan
yang menyegarkan. Ini mengandung probiotik unik yang sama, Lactobacillus casei
strain Shirota pada konsentrasi yang lebih tinggi - tiga kali lipat jumlahnya. Setiap
botol Yakult Ace Light® mengandung 30 miliar L. casei strain Shirota tetapi dengan
30% lebih sedikit gula dan 30% lebih sedikit Kalori. Yakult Ace Light® dibuat
khusus bagi mereka yang lebih menyukai rasa ringan dan menginginkan lebih banyak
pasokan probiotik dalam sistem pencernaan mereka.

Gambar 6: Yakult Ace Light ®
(Sumber: http://yakult.com.sg/yakult-ace-light/).

Yakult Singapore berbedan dengan produk Yakult yang ada di Indonesia, selain dari
sisi kemasan perbedaan terdapat pada varian rasa, dimana Yakult Singapore memiliki
3 varian rasa lain selain original. Hal ini pula yang membuat para peserta company
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visit sangat antusias saat meminum welcome drink Yakult dan membeli beberapa
strip Yakult untuk dibawa pulang ke Indonesia sebagai hadiah kesehatan untuk
keluarga dan kerabat tercinta.

Gambar 7: Proses Produksi Yakult
(Sumber: http://yakult.com.sg/yakult-manufacturing-process/).
Ada sebelas proses dalam proses produksi Yakult sampai dengan distribusi,
sebagaimana dinotasikan dalam Gambar 7 diatas. Berikut adalah penjelasan dari
masing-masing proses produksi sesuai dengan notasi angka:
1. Dissolving Tank: Bubuk susu skim dilarutkan dalam air panas 50-55 ° C
dalam tangki pelarutan untuk membuat larutan seperti susu.
2. Culture Tank: Dari tangki pelarutan, larutan seperti susu dipindahkan ke
tangki biakan dan disterilkan. Kemudian akan didinginkan hingga 37 °C.
Starter kultur, L. casei strain Shirota dari tangki benih akan ditambahkan ke
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dalam tangki untuk mem-fermentasi larutan sampai jumlah strain L.
casei Shirota mencapai pada konsentrasi ideal dan solusinya. akan berubah
menjadi bentuk dadih yang dikenal sebagai basis budaya.
3. Storage Tank: Basis kultur/ budaya akan melewati homogeniser (mesin
bertekanan tinggi) yang membuatnya menjadi tekstur halus sebelum
dipindahkan ke tangki penyimpanan. Dalam tangki penyimpanan, sirup gula
yang disterilkan ditambahkan ke basis kultur untuk membentuk Yakult
terkonsentrasi dan tangki akan didinginkan pada suhu 5 ° C.
4. Mixing Tank: Yakult terkonsentrasi akan ditransfer ke tangki pencampuran
dan diencerkan dengan air steril. Rasa alami dan pewarna yang diizinkan
pemerintah Singapore akan ditambahkan pada tahap ini. Zat perasa Yakult
dan campuran yang diencerkan kemudian akan ditransfer ke tangki pengisian.
5. Bottle Moulding Machine: Botol-botol plastik diproduksi oleh mesin cetak
dengan kecepatan 7000 botol per jam. Botol-botol yang terbuat dari
polystyrene kemudian diangkut oleh blower udara bersih melalui saluran ke
tangki penyimpanan.
6. Selector Machine: Dari tangki penyimpanan, botol kosong akan ditransfer ke
mesin pemilih yang akan mengaturnya dalam posisi tegak sebelum dikirim ke
mesin cetak.
7. Printing Machine: Mesin cetak akan mencetak logo Yakult, bahan-bahan
yang digunakan pada cetakan botol kosong menggunakan tinta merah kering
instan.
8. Filling, Capping & Sealing Machine: Dari mesin cetak, botol yang dicetak
akan dikirim ke mesin pengisian yang memiliki kapasitas untuk mengisi
30.000 botol Yakult per jam. Pada tahap ini, botol ditutup dan disegel dengan
aluminium foil yang memiliki cetakan tanggal, "Use-by-date".
9. Packaging Machine: Yakult yang sudah jadi akan dipilah dalam botol-botol
tunggal atau dalam pak berisi 5 botol yang dibungkus dalam polypropylene.
Botol-botol tunggal dikemas ke dalam peti berisi 100 botol dengan rasa yang
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sama. Sedangkan untuk Yakult botol 5-botol, itu akan dibungkus menjadi rasa
tunggal atau campuran rasa. Paket 5-botol Yakult ini juga akan dibungkus ke
dalam peti. Semua peti berisi Yakult akan dipindahkan ke ruang dingin oleh
ban berjalan.
10. Cold Room: Di ruang dingin, produk jadi disimpan dalam lemari es pada suhu
5 °C sehingga mereka akan selalu berada pada kondisi terbaik sebelum
didistribusikan.
11. Distribution: Yakult disimpan di ruang dingin sekarang dan akan siap
dikirimkan oleh truk berpendingin untuk distribusi ke sumber-sumber berikut:
Penjualan Langsung - yang terdiri dari saluran distribusi: supermarket, toko
ritel dan swalayan, mesin penjual, sekolah dan ekspor ke Brunei.
Home Delivery - yang merupakan pengiriman dari rumah ke rumah, ke
sebagian besar perumahan umum dan didukung oleh agen wanita Yakult.

II.1.4 Market Share Yakult
Pada sesi inilah yang sangat berharga bagi semua peserta company visit,
dimana kami dapat mempelajari Market Share Yakult sebagai minuman prebiotic.
Ditinjau dari ilmu akademis Manajemen Keuangan dan Manajemen Pemasaran serta
Strategi Bisnis para peserta mendapatkan suatu pengalaman aplikatif akan teori yang
telah didapatkan dari perkuliahan dikelas, diskusi kemudian membandingkan dengan
kondisi riil yang ada di Yakult (studi komparasi dan riset).
Berikut adalah penjelasan dari Market Share Yakult ditinjau dari segi Manajemen
Keuangan dan Pemasaran serta Strategi Bisnis Global:
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Gambar 8: Yakult Consumption and Financial Highlight Around the Word
(Sumber: http://www.yakult.co.jp/english/ir/management/pdf/ar2017.pdf).

Gambar 9: Net Sales Operating Margin and Net Income Asia dan Oceania
(Sumber: http://www.yakult.co.jp/english/ir/management/pdf/ar217.pdf).
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Manajemen Pemasaran Yakult
Moto Yakult Cintai Ususmu Minum Yakult Setiap Hari, dimana visi
perusahaan adalah untuk mengeksplorasi pemanfaatan bakteri yang berguna untuk
meningkatkan kesehatan manusia.
Promosi Yakult di Singapura dengan Direct Sales dan Yakult Lady.
Layanan jasa antar kerumahpun bisa melalui hotline 6752 0673 atau order online di
yakult.com.sg/request-home-delivery.

Gambar 10: Barcode home delivery form dan Yakult lady agent video (Sumber:
https://yakult.com.sg/).
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Hambatan yang dihadapi saat promosi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya pola hidup sehat. Namun dengan banyaknya periklanan tentang
hidup sehat dan ikon Cintai Ususmu, paradigme masyarakat akan menjadi lebih sadar
dan paham akan pentingnya mengkonsumsi Yakult.
Di Singapura varian rasa Yakult ada 4 yaitu Anggur, Apel, Jeruk dan
Original. Namun untuk rasa yang lebih light tersedia varian Yakult Ace Light yang
mengandung 30M probiotik lebih banyak dari varian Yakult biasa yang hanya
terkandung 10M probiotik.
Ukuran botol setiap negara berbeda diantaranya di Jepang memiliki ukuran 65ml,
USA 80ml, Singapura sendiri memiliki ukuran 100ml.

Gambar 11: Sebaran Penjualan Yakult di Singapore (Sumber:
https://yakult.com.sg/).
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Manajemen Keuangan Yakult
Selama tahun 2017 dengan kondisi ekonomi Internasional yang prospeknya
masih belum jelas sebagai akibat dari semakin maraknya berbagai kebijakan ekonomi
luar negeri dan faktor-faktor lainnya. Di sisi lain, bisnis internasional juga
dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang.
meningkatkan

kinerjanya

dengan

menopang

Yakult Grup berusaha
organisasi

penjualannya,

mengembangkan produk baru, meningkatkan fasilitas produksinya, dan dengan penuh
semangat meningkatkan bisnis internasionalnya dan bisnis farmasi.
Sebagai hasil dari upaya ini, secara konsolidasi kinerja keuangan Yakult
Internasional pada tahun 2017 mengalami peningkatan walaupun belum meningkat
secara signifikan. Penjualan bersih turun tipis 3,1% dari tahun fiskal sebelumnya,
menjadi ¥ 378,3 miliar. Pendapatan operasional menurun 6,9%, menjadi ¥ 37,3
miliar, sementara marjin operasi turun menjadi 9,9%, turun 0,4 poin persentase dari
tahun sebelumnya. Penghasilan bersih yang diatribusikan kepada pemilik saham naik
4,5%, menjadi ¥ 30,2 miliar, dan laba atas penjualan meningkat menjadi 8,0%, naik
0,6 poin persentase dari hasil tahun sebelumnya. Untuk kinerja penjualan di Asia dan
Oseania (termasuk Singapura), penjualan bersih jatuh ke ¥ 93,4 miliar, turun 3,9%,
dari tahun fiskal sebelumnya, dan laba segmen turun 6,2%, menjadi ¥ 25,3 miliar.

Gambar 12: Sales Performance Yakult 2013-2017 (Sumber:
http://www.yakult.co.jp/english/ir/management/pdf/ar2017.pdf).
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Gambar 13: Earnings Performance Yakult 2013-2017
(Sumber: http://www.yakult.co.jp/english/ir/management/pdf/ar2017.pdf).

Total aset pada akhir tahun fiskal sebesar ¥ 585,7 miliar, naik 1,4% YoY.
Aset bersih, pabrik dan peralatan turun ¥ 3,5 miliar, menjadi ¥ 198,3 miliar. Hal ini
terutama mencerminkan penurunan properti, pabrik dan peralatan dari anak
perusahaan di luar negeri. Selama tahun fiskal dalam peninjauan, investasi modal
menurun 14,7%, menjadi ¥ 23,4 miliar. Ekuitas meningkat 3,5%, menjadi ¥ 343,5
miliar, dari ¥ 331,8 miliar setahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama disebabkan
oleh peningkatan laba ditahan meskipun terjadi penurunan dalam penyesuaian
translasi mata uang asing. Akibatnya, rasio ekuitas meningkat 1,1 poin persentase,
menjadi 58,6%. Return on equity (ROE) naik 0,1 poin persentase, menjadi 8,9%.
Pengembalian aset (ROA) turun 0,5 poin persentase, menjadi 6,4%.
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Gambar 14: Financial Position Yakult 2013-2017
(Sumber: http://www.yakult.co.jp/english/ir/management/pdf/ar2017.pdf).
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BAB III
PEMBAHASAN DAN PEMECAHAN MASALAH

III.1. Analisis Persaingan SWOT

Strengths (S)

Weaknesses (W)

•

Pelopor minuman prebiotic.

•

•

Variasi produk dan Inovasi.

pengenalan varian rasa yakult

•

Konsep Shiroitaism.

selain original: anggur, apel dan

Edukasi konsumen atau

jeruk.

Opportunities (O)
•

Direct selling/ penjualan online
berbasis aplikasi.

Threats (T)
•

Regulasi pemerintah yang berbeda
di setiap negara tempat Yakult
beroperasi (38 negara).

III.2. Strategi Yang Sudah Dilaksanakan
Sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan pertumbuhan khususnya di
Indonesia, Yakult Indonesia Persada memfokuskan pada kanal distribusi retail dan
pengantaran langsung kerumah. Model strategi penjualan dengan konsep pengantaran
kerumah (home delivery) oleh Yakult Ladies sangat sukses di Indonesia dan pada
akhirnya berdampak pula pada penjualan kanal distribusi retail (toko dan swalayan).
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Gambar 15: Growth Model Yakult Indonesia
(Sumber: http://www.yakult.co.jp/english/ir/management/pdf/ar2017.pdf).

Sebagai sarana pendukung pengembangan kemampuan Yakult Ladies, seorang pelatih
professional akan mendampingi secara personal selama masa pelatihan selama
sebulan penuh. Yakult juga menawarkan tambahan insentif dan penghargaan untuk
Yakult Ladies yang berprestasi. Metode pemasaran seperti ini sangat sukses di
Indonensia.

III.3. Evaluasi Strategi Yang Sudah Dilaksanakan
Kelompok III memfokuskan kepada evaluasi strategi bisnis Yakult yang
sudah dilaksanakan di Indonesia.
Dengan melihat stategi dan laporan tahun 2017 (Gambar 16 dibawah), dapat kami
simpulkan evaluasi: “dengan jumlah total marketing 160.000, jumlah rata-rata
penjualan harian 5.050.776 botol/hari, meningkat 16.5% yoy 2016, dengan penjualan
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per marketing sebesar 3.16%”. Dapat disimpulkan bahwa strategi bersaing Yakult
(khususnya pangsa pasar di Indonesia) berhasil.

Gambar 16: Rata-Rata Pertumbuhan Tahunan Penjualan Harian Dari Yakult
Ladies dan Toko Retail
(Sumber: http://www.yakult.co.jp/english/ir/management/pdf/ar2017.pdf).

III.4. Rekomendasi Strategi Dikaitkan dengan Permasalahan
Meskipun secara umum strategi Yakult khususnya di Indonesia dapat
dikatakan berhasil, akan tetapi menurut kami ada beberapa catatan penting sebagai
rekomendasi strategis untuk lebih meningkatkan volume penjualan dan penetrasi
pasar. Berikut rekomendasi strategis Kelompok III:
1. Memperkenalkan 3 varian rasa sebagaimana yang ada di Singapore ke pasar
Indonesia. Karena di negara kita hanya ada 1 varian rasa saja, yaitu original.
Mengingat sangat antusias sekali para peserta company visit dalam membeli
variasi produk Yakult untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Tentunya ini
adalah indikator nyata, bahwa variasi produk pasti akan diterima baik oleh
konsumen Indonesia.
2. Perlunya memperkenalkan produk Yakult lain seperti food and beverages dan
produk farmasi. Dimana selama ini kedua jenis produk tadi hanya ada di
Jepang, Singapore dan China.
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BAB IV
PENUTUP
IV.1 Kesimpulan

Kesimpulan Company Visit ke Yakult PTE LTD mahasiswa/ mahasiswi
Magister Manajemen angkatan 23 STIE Perbanas Surabaya, khususnya kelompok III
yaitu:
1.

Yakult sebagai pelopor minuman prebiotic di dunia memiliki varian produk
selain minuman: produk farmasi dan kecantikan. Variasi rasa minuman Yakult
juga berbeda disetiap negara tempat mereka beroperasi, disesuaikan dengan
peraturan pemerintah, motivasi dan keinginan pelanggan.

2.

Yakult yang tersedia di pasar Singapore memiliki produk yang unix dari segi
varian maupun kandungan gula serta zat lain yang terkandung dalam setiap
botolnya.

3.

Secara global Yakult saat ini sudah beroperasi di 38 negara di dunia dan
memiliki catatan pertumbuhan yang sangat baik. Dari tahun 2007 – 2016
pertumbuhan rata-rata perjualan harian (CAGR) meningkat 19,6%.

4.

Dikarenakan kondisi perekonomian internasional yang kurang baik pada tahun
2017, terjadi penurunan pendapatan serta valuasi penjualan bersih turun tipis
3,1% dari tahun fiskal sebelumnya, menjadi ¥ 378,3 miliar. Untuk kinerja
penjualan di Asia dan Oseania (termasuk Singapura), penjualan bersih jatuh ke ¥
93,4 miliar, turun 3,9%, dari tahun fiskal sebelumnya, dan laba segmen turun
6,2%, menjadi ¥ 25,3 miliar.
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IV.2 Saran

Saran kelompok III sesuai dengan hasil kunjungan ke Yakult Singapore,
diskusi, riset data, dan analisis bersama anggota kelompok III adalah sebagai berikut:
1. Sebagai pelopor minuman prebiotik Yakult seharusnya lebih berani melakukan
cross selling produk antar negara: memperkenalkan 3 varian rasa anggur, jeruk
dan apel yang tersedia di pasar Singapura ke pangsa pasar di Indonesia. Hal ini
diperlukan sebagai salah satu solusi meningkatkan volume penjualan Yakult di
Indonesia.
2. Edukasi lebih efektif lagi kepada konsumen terhadap produk lain Yakult selain
minuman prebiotik, seperti produk farmasi dan kosmetik. Hal ini terlihat pada saat
para peserta company visit sama sekali tidak mengetahui Yakult selain merk
minuman prebiotic, padahal Yakult sangat popular di Indonesia serta memiliki
pertumbuhan serta pangsa pasar yang sangat bagus.
3. Lebih meningkatkan riset dan kerjasama B2G di negara tempat Yakult beroperasi,
agar regulasi pemerintah yang berkaitan dengan produk tidak menghambat produk
untuk masuk ke pasar. Fakta di Amerika dan Canada, Yakult kesulitan untuk
memasuki pasar dikarenakan larangan pemerintah negara bagaian melarang klaim
kesehatan untuk produk minuman.
4. Membuka kanal penjualan selain metode Yakult Ladies dan retail melalui toko dan
minimarket, seperti metode penjualan digital memanfaatkan aplikasi perangkat
smartphone. Karena penetrasi penggunaan perangkat tersebut sangat popular di
Singapore dan Indonesia. Ada opportunity yang masih belum dapat dioptimalkan.
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DAFTAR PUSTAKA

https://yakult.com.sg/; Diakses pada 4 September 2018.

http://www.yakult.co.jp; Diakses pada 4 September 2018.

Magister Management Angkatan XX. Laporan Pelaksanaan Company and
University Visit University Putra Malaysia – Putra Business School dan Bank
Negara Malaysia. 2017.

Team MM Angkatan XXIII. Buku Panduan Company and University Visit Angkatan
XXIII. 2018
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LAMPIRAN
1. What They Said - Opini Peserta Company Visit

Fransiska Alsenita J. (2017610911)
Suksesnya Company and University Visit MM 23 STIE
Perbanas Surabaya dengan sangat baik diharapkan dapat
menambah wawasan teman-teman MM perbanas
Surabaya serta MM 23 menjaga kekompakan yang sudah
terjalin.
Untuk semua pihak yang telah membantu agar acara
dapat berjalan dengan baik khususnya para panitia MM
23 dan dosen Pendamping Prof Tatik sehingga saya
sangat terbantu. Terima Kasih

Idha Sudianto (2017610898)
Kekompakan adalah kunci dari kesuksesan
Company and University Visit Angkatan XXIII.
Terimakasih Prof Tatik dan rekan-rekan, we are the
greatest team ...!!!
0
The Harder It Gets, The Better we Gets!
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Shanty Rahayuningtyas (2017610909)
Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini
apabila kita mempunyai niat dan tekad yang kuat
untuk mencapai kesuksesan , suksesnya Company
Visit Angkatan 23 tidak terlepas dari Tim yang

hebat serta dukungan Lembaga yang kuat.

Devianti Yulandha Putri (2017610910)
Sebuah pengalaman yang berharga dimana kita bisa
hangout sekaligus belajar bersama dengan suasana dan
budaya Kota Singapura yang tentu berbeda dengan
budaya timur, menambah wawasan baru yang tak
terlupakan serta membuat Keluarga Angkatan 23
menjadi lebih kompak dan solid.
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1. Foto Kegiatan Company and University Visit MM Angkatan XXIII

Kegiatan Peserta Company Visit di Training Centre Yakult Singapore

Serah Terima Kenang-kenangan dari STIE Perbanas Surabaya ke Yakult
PTE Ltd Singapore
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Sambutan Public Relation and Advertising Manager Yakult Singapore

Diskusi Bersama Public Relation and Advertising Manager Yakult Singapore
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Persiapan Keberangkatan dari Apartemen 116 Mackenzie Rd ke Yakult
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2. Daftar Peserta Company and University Visit MM Angkatan XXIII
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3. Struktur Kepanitiaan Company and University Visit MM Angkatan XXIII
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4. Daftar Agenda Kegiatan Company and University Visit

Rev No3: 1010-1110 (GMT+8): Master of Business Administration class: Big Data by
Dr. Raymond Tham.
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5. Powerpoint Laporan
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