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Dengan mengikuti perkembangan teknologi dan pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian, 

pemasaran merupakan salah satu hal penting dalam bidang pertanian, baik pemasaran input 

pertanian (sarana produksi) maupun pemasaran output pertanian. Pemasaran yang efektif adalah 

pemasaran yang mempunyai saluran distribusi yang baik. Salah satu metode yang berhubungan 

dengan pemasaran dan distribusi adalah Multi Level Marketing (MLM). Perusahaan yang 

bergerak di bidang pertanian dan penyaluran produknya dilakukan secara multi level marketing 

menggunakan sistem jaringan yang dilakukan oleh distributor. Keberhasilan kinerja distributor 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Prinsip-prinsip MLM merupakan asumsi dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja distributor. Prinsip-prinsip MLM dari PT. Natural Nusantara meliputi: 

hati nurani yang jujur; berpikir positif, mandiri, dan bertanggung jawab; pelayanan; komitmen 

tinggi; jaringan pemasaran yang kuat; dan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja distributor. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui mekanisme kerja distribusi pada bisnis 

Multi Level Marketing PT. Natural Nusantara dan untuk mengetahui prinsip-prinsip Multi Level 

Marketing yang diterapkan oleh distributor PT. Natural Nusantara. 2). Untuk mengetahui kinerja 

distributor PT. Natural Nusantara. 3). Untuk mengetahui korelasi aplikasi prinsip-prinsip Multi 

Level Marketing dengan kinerja distributor PT. Natural Nusantara. 

Penentuan sampel (contoh) dilakukan secara kebetulan (Accidental Sampling). Di dalam 

penelitian ini, populasi mempunyai sifat yang relatif homogen 

, sehingga besarnya sampel ditentukan sebanyak 50 % dari jumlah populasi 94 orang yaitu 

sebanyak 47 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik statistik 

yang digunakan untuk pengujian terhadap hipotesis adalah melalui analisis deskriptif dan analisis 

kuantitatif dengan alat analisis koefisien korelasi Pearson sederhana dengan menggunakan 

bantuan program SPSS 11.0_for Windows. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mekanisme kerja distribusi pada bisnis MLM PT. 

Natural Nusantara dilakukan secara langsung oleh PT. NASA melalui stockist atau distributor 

untuk sampai ke konsumen. Langkah-langkah yang dilakukan distributor dalam mengembangkan 

bisnis MLM PT. Natural Nusantara adalah dengan mengawali atau memulai bisnis MLM, 

persiapan pertemuan, pada saat pertemuan, dan tindak lanjut setelah pertemuan. Penilaian kinerja 

distributor AG-130 PT. Natural Nusantara berdasarkan tiga kriteria yaitu kuantitas, kualitas, dan 

ketepatan waktu dengan rata-rata dari total penilaian prestasi kerja adalah sebesar 4 atau 

distributor setuju dalam pengetahuan dan pemahaman terhadap kualitas produk, pemahaman 

terhadap sistem, peningkatan kualitas diri dan pekerjaan, pemenuhan target tiap bulan, 

peningkatan pendapatan, kemampuan untuk mengembangkan jaringan, pemanfaatan waktu 

secara efektif, ketepatan waktu dalam memenuhi target kerja, dan ketepatan waktu dalam 

memenuhi pesanan konsumen. 

Setiap prinsip MLM NASA mempunyai hubungan (korelasi) dengan kinerja distributor AG-130 



dan mempunyai arah korelasi positif yang menunjukkan semakin tinggi penerapan prinsip MLM 

maka kinerja distributor juga akan semakin tinggi. Namun terjadi korelasi yang lemah pada 

prinsip hati nurani yang jujur; berpikir positif, mandiri, dan bertanggung jawab; pelayanan; 

jaringan pemasaran yang kuat; dan mengutamakan kepuasan pelanggan karena distributor belum 

bisa menerapkan prinsip tersebut, sedangkan pada prinsip komitmen tinggi terjadi korelasi kuat 

karena dalam suatu usaha dibutuhkan adanya komitmen untuk mencapai keberhasilan.  

 


