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Kendaraan model SUV masih menjadi tren 
di tahun 2018.
Fransiscus Soerjopranoto, 
Executive GM PT Astra Toyota Motor

■MANUFAKTUR

Setiap kali keputusan 
bisnis diambil, pasti 
ada risiko kegagalan 

dan kerugian. Dengan predic-
tive analytics, kedua rsiko ini 
dapat diminimalkan. Predic-
tive analytics mengkuantifi ka-
si prediksi, sehingga respons 
yang diterima dapat diopti-
malkan.

Dengan kata lain, penggu-
naan predictive analytics da-
lam proses pengambilan ke-
putusan memberikan fondasi 
kuat untuk sukses dibanding-
kan  tidak menggunakannya. 
Sebenarnya apa predictive 
analytics itu? Bagaimana pe-
nerapan predictive analytics 
dalam bisnis? Di mana Anda 
dapat menggunakan teknologi 
predictive analytics?

Predictive analytics adalah 
bagian ilmu analitik yang 
berbentuk algoritma ekstraksi 
informasi dari berbagai data 
set untuk menemukan pola-
pola dan memprediksi tren 
dan hasil di masa depan. Na-
mun, predictive analytics ti-
dak mempunyai kemampuan 
untuk memberi kepastian 
mengenai apa yang akan ter-
jadi di masa depan, karena 
data sets yang digunakan 
berasal dari pengalaman 
masa lalu.

Jika Anda adalah investor 
dan trader, pasti kenal istilah 
past performance isn't a gua-

rantee of future performance. 
Dengan kata lain, apa yang 
terjadi di masa lalu (dalam 
bentuk data sets yang diana-
lisa), bukanlah jaminan me-
ngenai apa yang akan terjadi 
di masa depan. 

Lantas, apa keuntungan 
penggunaan predictive analyt-
ics? Karena data sets me-
mungkinkan kita membaca 
pola-pola dan tren, yang sa-
ngat dibutuhkan dalam pro-
ses pertimbangan dan peng-
ambilan keputusan. Sebagai 
contoh, Amazon dan Facebook 
sangat mengandalkan predic-
tive analytics dalam berbisnis. 
Terutama dalam menyuguh-
kan produk-produk dan reko-
mendasi-rekomendasi. 

Mereka tahu persis kebia-
saan dan kesukaan kita, se-
hingga ketika disuguhkan se-
suatu, kemungkinan besar 
kita mengklik, mengomenta-
ri, menyukai, bahkan mem-
belinya. Dalam bisnis, predic-
tive analytics dapat diguna-
kan hampir dalam segala 
segi. Yang paling menonjol 
mungkin penggunaan anali-
tik dalam pemasaran. 

Marketing analytics, mi-
salnya memberi jawaban 
akan pertanyaan: bagaimana 
performance di masa lalu 
(descriptive analytics), predik-
si kemungkinan kejadian di 
masa depan (predictive ana-

lytics) dan apa yang sebaik-
nya dilakukan agar gol terca-
pai (prescriptive analytics).

Predictive analytics dalam 
pemasaran (predictive marke-
ting analytics) biasanya di-
mulai dengan menganalisa 
performance via media sosial, 
pelanggan email, blog dan si-
tus. Metrik yang digunakan 
adalah clicks, page views dan 
conversions. Untuk metrik of-
fl ine, jumlah sales leads dan 
efek langsung bagi pertum-
buhan pendapatan dan ROI.

Teknologi predictive ana-
lytics dapat Anda pakai mela-
lui berbagai SaaS (software 
as a service) yang memberi 
input mengenai performance. 

Jika Anda mempunyai skill 
programming, gunakan Py-
thon for Data Science dan R. 

Dalam pemasaran, pre-
dictive analytics ini sangat 
berguna dalam mencari sales 
leads. Misalnya, Anda dapat 
memasukkan kategori dan 
metrik yang diinginkan da-
lam calon customer. Setelah 
ditemukan, pitching dapat se-
gera dilakukan dan integrasi 
dengan CRM yang juga SaaS 
biasanya disediakan.

Predictive analytics juga 
memungkinkan pemasar un-
tuk memasang iklan berbasis 
kecerdasan buatan (AI) se-
perti Google Adwords, Face-
book ads dan Instagram spon-
sored posts  persuasif, tapi 
tidak pushy. Ini dimungkin-
kan mengingat machine lear-
ning mempelajari perilaku 
konsumen (behavior) dan ke-
mungkinan bentuk respons.

Sebelum Anda mengguna-
kan predictive analytics dalam 
proses pengambilan keputus-
an, kenali beberapa hal pen-
ting. Satu, data prediktif tidak 
menjamin kepastian di masa 
depan. Anda perlu siap men-
tal ketika suatu prediksi ter-
nyata tidak terwujud, meng-
ingat bergeraknya ceteris pa-
ribus dan status quo. 

Dua, jumlah data membe-
ri keseimbangan dan validi-
tas. Semakin besar jumlah 

data, semakin baik. Namun 
perlu beberapa jenis data ber-
dasarkan medium, dimensi, 
dan kategori beragam. Juga 
data yang dipakai adalah 
data bersih (cleaned data), 
bukan langsung memakai 
unstructured raw data.

Tiga, satu jenis data yang 
berlebihan dapat menghasil-
kan prediksi ngawur. Sering 
menjumpai pool suratkabar 
yang "ngawur"? Kemungkin-
an besar karena satu jenis 
data yang sangat besar jum-
lah "membutakan" diri dari 
jenis-jenis data lain yang ti-
dak kalah pentingnya dalam 
pengambilan keputusan.

Empat, dengarkan penda-
pat para pakar data analitik  
yang mempunyai credential 
baik. Ketersediaan data masif 
akibat penggunaan Internet 
bukan berarti data mentah 
dan tidak berstruktur meru-
pakan indikator sesuatu. 
Analisis yang tepat merupa-
kan kunci prediksi tepat.

Akhir kata, gunakan ke-
tersediaan data masif era in-
ternet ini seoptimal mungkin 
untuk pemasaran dan opera-
sional bisnis. Kuncinya, me-
ngenali instrumen untuk 
meraup data, membersihkan 
data, men-struktur data dan 
menganalisa data. Dengan 
menguasai data, diprediksi 
bisnis Anda sukses              ■

Peran Predictive Analytics bagi Bisnis AndaPeran Predictive Analytics bagi Bisnis Anda

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar, 
bisnis, berbasis di California

JAKARTA. Banyak jalan me-
nuju Roma. Mungkin ungka-
pan itu cocok disematkan 
bagi industri pengemasan da-
lam negeri. Di tengah banyak-
nya tentangan penggunaan 
styrofoam di sektor makanan 
dan minuman, industri penge-
masan tetap mencari peluang 
pasar penjualan produk. 

Salah satu sektor yang me-
miliki prospek cukup baik 
tersebut adalah di bidang ke-
lautan. Penggunaan styrofo-
am untuk menyimpan dan 
mengangkut produk hasil laut 
berpeluang meningkat per-
mintaan produk itu. 

Wahyudi Sulistya, Direktur 
Kemasan Group, mengklaim, 
produk styrofoam Kemasan 
Group sudah banyak diguna-
kan beberapa perusahaan 
khususnya eksportir produk 
perikanan. "Banyak juga dipa-
kai (perusahaan) ekspor ikan 
di wilayah Timur Indonesia," 
kata Wahyudi kepada KON-
TAN, Kamis (1/2).

Melihat prospek yang besar 
itu, menyebabkan Kemasan 
Group memiliki banyak per-
gudangan di wilayah timur 
Indonesia. Di antaranya, di 
Balikpapan, Sorong, Manado 
dan Ternate.

Tercatat, saat ini Kemasan 
Group memiliki pabrik pro-
duksi kemasan di Karawang, 
Pasuruan dan Denpasar. Total 
produksi mencapai 2.000 ton 
per bulan dengan berbagai 
varian produksi. Mulai dari 
khusus makanan (food grade) 
hingga poliethilena foam (pe 
foam) untuk keperluan mem-
bungkus alat elektronik.

Agar tidak hanya bergan-
tung pada sektor bisnis pe-
ngemasan, Kemasan Group 
melakukan inovasi produk. 
Menggunakan material pol-

ymer, Kemasan Group men-
coba memproduksi polymer 
matras. Jenis springbed ini 
sangat ringan, sehingga mam-
pu terapung di atas air.

Selain penolakan pengguna-
an styrofoam, tantangan ter-
besar bisnis ini ialah harga 
minyak dunia yang tengah 
meningkat. Akibatnya bahan 
baku utama berupa polisteri-
na yang merupakan produk 
petrokimia terus melambung.

Sebelumnya, keluhan atas 
banyaknya kebijakan larang-
an penggunaan styrofoam te-

lah banyak diutarakan oleh 
perusahaan pengemasan ta-
nah air. "Saat pelarangan sty-
rofoam diedarkan, perminta-
an bisa menurun hingga 500 
ton per bulan," kata Dony Wa-
hyudi, Manager Sales PT 
Trinseo Materials Indonesia. 

Asal tahu saja, permintaan 
kemasan styrofoam domestik 
dapat mencapai 1.000 sampai 
1.200 ton per bulan. Namun 
saat ini, permintaan styrofo-
am berada di kisaran 700 ton–
800 ton per bulan.

Trinseo Materials Indonesia 
memiliki dua pabrik kemasan 
yang berada di Merak. Satu 
pabrik memproduksi poliste-
rina dengan kapasitas produk-
si 85.000 ton per tahun, se-
dangkan satunya lagi ialah 
pabrik latex.
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Selain penolakan penggunaan styrofoam, tantangan terbesar 
bisnis ini ialah harga minyak dunia yang meningkat.

Produsen Kemasan 
Styrofoam Cari Pasar

Permintaan 
styrofoam untuk 

pengemasan ikan 
marak di 

Indonesia timur. 

INDUSTRI KEMASAN■

JAKARTA. Tren permintaan 
mobil segmen sport utility 
vehicle (SUV) di Indonesia te-
rus berkembang pesat. Tak 
heran bila Agen Pemegang 
Merk (APM) berlomba-lomba 
mengeluarkan produk baru 
untuk meningkatkan pangsa 
pasar. 

Terbaru, PT Eurokars Mo-
tor Indonesia, selaku distribu-
tor resmi kendaraan merek 
Mazda di Indonesia, mulai 
menjual All-new Mazda CX-9. 
Seri ini merupakan produk 
SUV paling mewah di jajaran 
produk Mazda.

Roy Arman Arfandy, Presi-
den Direktur Eurokars Motor 
Indonesia mengatakan, Mazda 
CX-9 dijual dengan harga se-
besar Rp 798 juta on the road 
Jakarta. "Ditargetkan penjual-
an bisa mencapai sekitar 700 

unit di tahun ini," kata Roy, 
Kamis (1/2).

Menurut Roy, peluncuran 
kendaraan model ini untuk 
mengisi kekosongan di kelas 
SUV tujuh pintu dengan ren-
tang harga Rp 500 juta hingga 
Rp 1 miliar. Selain itu, model 
impor CBU dari Jepang ini  
menyasar bagi konsumen ke-
las menengah yang ingin naik 
kelas.

Catatan saja, All-new Mazda 
CX-9 ini dilengkapi dengan 
mesin bensin SKYACTIV 2.5 
Liter Turbo dengan fi tur ken-
dali G-Vectoring Control 
(GVC). All-New Mazda CX-9 
juga dilengkapi dengan pe-
ngembangan terbaru pada 
teknologi skyactiv dan bahasa 
desain KODO-Soul of Motion.

Eurokars Motor Indonesia  

menargetkan total penjualan 
kendaraan Mazda tahun ini 
sebanyak 6.000 unit. 

Target tersebut naik 50% 
dibandingkan pencapaian 
penjualan ritel tahun lalu seki-
tar 4.000 unit. Tahun lalu Maz-
da menargetkan angka yang 
sama , tapi tidak tercapai. "Ka-
rena ada masa transisi perpin-
dahan perusahaan, sehingga 
tiga sampai empat bulan tidak 
maksimal," ujarnya.

Menjadi tren
Harry Yanto, Marketing 

and Business Development 
Manager PT Kia Mobil Indo-
nesia  juga menjelaskan,  ken-
daraan model SUV sudah 
menjadi tren di masyarakat. 
"Tahun lalu Kia Sorento sudah 

facelift di Korea Selatan, ka-
lau tidak ada halangan dan 
ada peluang kita akan laun-
ching di Indonesia," kata Har-
ry kepada KONTAN, Kamis 
(1/2).

Tidak ingin menyia-nyiakan 
kesempatan yang ada, PT 
Hyundai Motor Indonesia da-
lam waktu dekat juga akan 
segera merilis produk baru 
dari segmen ini lewat model 
Santa Fe. "Untuk di Indonesia 
kami masih  melakukan studi 
terkait spesifi kasi mobil, har-
ga jual dan timing peluncur-
an," kata Mukiat Sutikno Pre-
siden Direktur Hyundai Motor 
Indonesia.

Fransiscus Soerjopranoto, 
Executive General Manager 
PT Astra Toyota Motor me-
ngatakan, model SUV akan 

menjadi tren di tahun ini, "Ka-
rena konsumen di kelas ini ti-
dak terpengaruh dengan me-
ningkatnya non-performing 
loan," kata Fransiscus. 

Merunut data Gabungan In-
dustri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (Gaikindo), penju-
alan pabrikan ke diler (whole-
sales) untuk segmen kendara-
an SUV di tahun 2017 seba-
nyak 73.374 unit. Jumlah ini 
mengalami kenaikan 1,15% 
dibandingkan tahun 2016 yang 
mencapai 72.537 unit. 

Bahkan tren penjualan yang 
positif ini sudah terjadi sejak 
tiga tahun lalu. Masih mengu-
tip data yang sama, penjualan 
mobil SUV di tahun 2015 ter-
catat hanya 54.256 unit. Se-
dangkan tahun  2014 sebanyak 
53.855 unit.     ■

SUV Tetap Menjadi Tren
Penjualan kendaraan segmen SUV terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2014

Eldo Rafael

Membangun Showroom Baru

KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Suasana peletakan batu pertama (groundbreaking) showroom baru Mazda di Jakarta, Kamis (1/2). PT Eurokars Motor 
Indonesia membangun showroom di kawasan Simprug, Jakarta Selatan di area seluas 2.645 meter persegi (m²) dengan 
total bangunan seluas 7.070 m² dan rencananya akan selesai pada Juli 2019.

Gerai

Tahun Ini Pasar Printer 
Masih Tetap Berwarna
JAKARTA. Pasar printer di Tanah Air masih cerah. Bukti-
nya, beberapa pabrikan printer meluncurkan produk-pro-
duk anyar. Salah satunya Canon, yang secara resmi melun-
curkan printer secara bersamaan di awal tahun ini melalui 
PIXMA Ink Effi cient G-series, G1010, G2010, G3010 dan 
G4010.  

Merry Harun, Canon Division Director PT Datascrip, 
menjelaskan, kehadiran printer terbaru ini menyasar pe-
langgan yang membutuhkan printer untuk mencetak dalam 
volume tinggi dengan biaya cetak murah. "Setiap seri dise-
suaikan dengan kebutuhan pengguna," kata Merry Harun, 
Rabu (31/1).

Sementara itu, Riswin Li Senior Manager Product Mar-
keting PT Epson Indonesia mengatakan, tahun ini Epson 
memproyeksikan pertumbuhan penjualan dobel digit. Ada-
pun tahun lalu, Riswin menilai, Epson mencatat pertum-
buhan penjualan 125% dibanding dengan tahun 2016. 

Perbaikan ekonomi sejak tahun lalu akan mempengaruhi 
penjualan. Risman menambahkan, printer yang menyasar 
segmen small offi ce home offi ce (SOHO) dan small medi-
um enterprise (SME) diprediksi akan berkibar tahun ini.

Eldo Rafael

Shell Indonesia Jagokan 
Pelumas Sepeda Motor

JAKARTA. PT Shell Indonesia yakin mampu membukukan 
pertumbuhan bisnis pada tahun ini. Bagian dari Royal 
Dutch Shell tersebut berencana memacu bisnis pelumas 
sepeda motor.

Shell Indonesia memproduksi sekitar 139 stock keeping 
unit (SKU) di pabrik  Marunda, Bekasi, Jawa Barat. Utilitas 
produksinya kini 85% dari total kapasitas terpasang menca-
pai 136 juta ton per tahun.

Upaya lain Shell Indonesia memacu kinerja adalah de-
ngan meningkatkan kualitas dan layanan gerai ritel. Mere-
ka memperluas jaringan Ganti Oli Express untuk kendara-
an roda dua maupun roda empat. Sementara untuk mendu-
kung bisnis SPBU, Shell Indonesia mengembangkan 
convenience store Shell Select Deli2Go.

Hanya saja, manajemen Shell Indonesia tak secara spesi-
fi k menyebutkan target pertumbuhan yang dibidik. Terma-
suk, proyeksi kontribusi pelumas sepeda motor. "Di seg-
men sepeda motor kami punya banyak range, mulai dari 
tipe skuter, 2 Tak dan 4 Tak" ujar Dian Andyasuri, Direktur 
Pelumas PT Shell Indonesia, Kamis (1/2). 

Agung Hidayat

Penjualan Mobil 
SUV Tahun 2017
Pabrikan Model Jumlah

Toyota Fortuner 23.761
Mitsubishi Pajero Sport 18.578
Honda CR-V 15.905
Honda HR-V 1.8 5.695
Nissan X-Trail 2.626
Lexus RX 200 975
Mitsubishi Outlander 930
Mazda CX-5 812
Isuzu MUX 750
Chevrolet Captiva 258
Hyundai Tucson 249
Hyudai Santa Fe 176
Suzuki Vitara 66
Ford Everest
Lain-lain 2.593
Total 73.374
Ket: unit

Sumber: Gaikindo


