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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Setiap perusahaan barang dan jasa tidak akan terlepas dari masalah 

penyaluran barang yang dihasilkan suatu barang yang akan di jual ke 

masyarakat. Para produsen berhak menentukan kebijaksanaan distribusi yang 

akan dipilih dan di sesuaikan dengan jenis barang serta luasnya armada 

penjualan yang akan digunakan. Jika perusahaan berada dalam persaingan 

yang semakin tajam, perusahaan harus segera mengadakan penelitian terhadap 

pasarnya. Penelitian pasar tersebut bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

serta selera konsumen dan jika mungkin menstimulir permintaan serta 

menciptakan langganan. Suatu perusahaan dikatakan berhasil di dalam 

marketing apabila perusahaan tersebut dapat memasarkan barang-barangnya 

secara luas dan merata dengan mendapatkan kuntungan yang maksimal. 

Pada umumnya, kemacetan dalam mendistribusikan barang-barang dan 

jasa-jasa akan banyak menimbulkan kesulitaan baik dipihak konsumen 

maupun produsen. Kesulitan yang akan terjadi di pihak produsen meliputi 

terganggunya penerimaan penjualan sehingga target penjualan yang telah di 

tentukan tidak dapat terpenuhi. Hal ini akan menyebabkan arus pendapatan 

yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melangsungkan kontinuitasnya tidak 

dapat diharapkan. Sedangkan kesulitan yang akan timbul di pihak konsumen 
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akan menyebabkan tendensi harga yang meningkat. Tendensi harga yang 

meningkat terjadi akibat berkurangnya barang yang ditawarkan di pasar. 

Pada tahun-tahun terakhir ini biaya menjadi semakin penting. Dalam 

banyak perusahaan biaya ini malah melebihi biaya produksi atau biaya 

perolehan atau pembelian. Secara umum dapat dikatakan, bahwa biaya 

produksi telah semakin menurun, sedangkan biaya distribusi semakin menaik. 

Sampai tingkat tertentu, kenaikan biaya penjualan yang menyebabkan 

peningkatan volume penjualan telah memungkinkan perusahaan mencapai 

efisiensi yang lebih besar dalam proses pabrikase.  

Pada umumnya perusahaan lebih mengarahkan usahanya untuk 

menganalisis dan mengendalikan biaya produksi, sedangkan biaya penjualan 

datanya belum tersedia dalam bentuk yang dapat dipergunakan untuk 

dikomunikasikan kepada manajemen pemasaran yang bertanggung jawab 

mengambil keputusan. Para eksekutif yang bertanggung jawab untuk 

distribusi produk harus diberitahu mengenai komponen-komponen biaya, agar 

dapat merencanakan dan melaksanakan secara efektif suatu usaha sistem 

distribusi yang wajar. Controller harus mengembangkan mekanisme 

pengendalian, mendapatkan fakta-fakta dan intepretasi, dan 

mengkomunikasikan informasi kepada para eksekutif pemasaran. Agar efektif, 

eksekutif pemasaran harus memahami informasi pengendalian akutansi, dan 

menggunakanya dalam mengembangkan rencana pemasaran serta 

memecahkan setiap masalah yang mungkin terjadi.  
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Biaya distribusi yang semakin meningkat dapat dikendalikan secara 

efektif dan bahkan dapat dikurangi, jika controller bekerja sama dengan 

pimpinan penjualan dan pemasaran untuk mengembangkan tehnik-tehnik 

pengendalian yang perlu, dan dengan demikian jelas mempunyai dampak yang 

positif terhadap laba bersih. Perancang saluran harus mengetahui bahwa 

memberikan output pelayanan yang lebih tinggi berarti biaya yang lebih tinggi 

bagi saluran tersebut dan harga yang lebih tinggi bagi pelanggan begitu juga 

sebaliknya, bila output pelayanan yang lebih rendah berarti biaya akan lebih 

rendah bagi produsen dan harga lebih rendah bagi konsumen. Suatu saluran 

pemasaran menyediakan efisiensi yang tidak terhitung dalam membawa suatu 

produk kepada konsumen melalui penggunaan anggota saluran lainnya (Lamb, 

et.al, 2001;11).  

Keadaan habisnya persediaan di perusahaan, bisa dikurangi apabila 

perusahaan menggunakan sistem pendistribusian secara tepat. Sistem yang 

cepat tanggap dapat mempersingkat waktu antara pemesanan dan pengiriman 

(Order Cycle), dengan demikian persyaratan pengisian persediaan dapat 

dikurangi. Seluruh persediaan diatas dapat dilimpahkan kembali kepada para 

pelanggan dalam bentuk harga yang lebih rendah, dengan akibat dari hal 

tersebut adalah bertambahnya volume penjualan.  

KSU (Koperasi Serba Usaha) Brosem Batu yang menjadi Objek 

penelitian merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pengolahan 

minuman sari apel. KSU Brosem adalah salah satu unit usaha yang menjadi 

mitra binaan UKM yang dikelola Telkom Community Development Center 
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Jawa Timur. Saat ini Brosem yang merupakan salah satu UKM Binaan 

Telkom tersebut menguasai 20 persen pangsa pasar minuman sari apel di 

Batu. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh KSU Brosem dalam 

meningkatkan volume penjualannya adalah dengan menggunakan saluran 

distribusi yang efektif dan efisien, sehingga produk yang dihasilkan 

perusahaan dapat secepat mungkin sampai ke konsumen. 

Perusahaan pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan 

volume penjualan dapat dilihat dalam tabel 1 data penjualan KSU brosem 

pada tahun 2005 sampai tahun 2010. Dalam grafik tersebut menunjukan 

peningkatan penjualan yang dialami oleh perusahaan. Pemilihan strategi yang 

tepat sangatlah mendukung dari naiknya volume penjualan.  

Tabel 1 
Data Penjualan KSU Brosem 

Tahun Biaya Distribusi 
(Rp) 

Penjualan (Unit) 
Gelas 120ml Gelas 200ml Botol 210ml 

2005 16.286.768 5.889 2.375 581 
2006 31.477.553 9.019 3.638 8.89 
2007 27.919.583 13.831 5.578 1.364 
2008 67.320.224 21.368 8.619 2.107 
2009 71.069.150 28.659 11.559 2.826 
2010 70.106.275 31.536 12.719 3.109 

 Sumber : KSU brosem 

Peningkatan volume penjualan tersebut tidak lepas dari usaha 

perusahaan dalam proses distribusi yang dilakukan. Distribusi dipengaruhi 

oleh faktor psikologis, maka dari itu biaya distribusi tidak dapat dikontrol. Hal 

ini disebabkan selera konsumen yang setiap saat berubah, sehingga yang 

dipertimbangkan bukan pada penekannnya biaya distribusi yang bagaimana 
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yang menghasilakan volume penjualan besar, namun pada pengelolaan biaya 

distribusi yang efisien yang dapat diukur dari kenaikan penjualan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini di tetapkan judul 

yaitu: ”Pengaruh Biaya Distribusi Terhadap Volume Penjualan Produk 

Pada KSU (Koperasi Serba Usaha) Brosem Batu”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil rumusan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah komposisi biaya distribusi yang dikeluarkan selama ini 

oleh KSU Brosem selama kurun waktu 2005 - 2010? 

2. Apakah biaya distribusi yang berupa biaya penjualan, transportasi dan 

pergudangan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan 

terhadap volume penjualan KSU Brosem? 

C. Pembatasan Masalah 

Upaya menghindari adanya salah tafsir dan perbedaan pengertian serta 

lebih memperjelas permasalahan yang dibahas, maka sangat perlu ada 

pembatasan  masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji 

biaya distribusi meliputi biaya penjualan, biaya transportasi dan biaya 

pergudangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kurun waktu 2005-

2010. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui komposisi biaya distribusi yang dikeluarkan oleh KSU 

Brosem untuk kurun waktu 2005 – 2010. 
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2. Untuk mengetahui biaya distribusi yang berupa biaya penjualan, biaya 

transportasi, dan biaya pergudangan secara parsial maupun simultan 

berpengaruh signifikan terhadap  volume penjualan KSU Brosem. 

E. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi: 

1. Aspek pengembangan ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau 

pengetahuan di bidang pemasaran, khususnya menyangkut biaya distribusi 

yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan keterkaitannya terhadap 

peningkatan volume penjualannya. 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan masukan dalam 

mengelola biaya distribusi yang akan dikeluarkan, sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas proses distribusi suatu produk yang pada 

akhirnya akan meningkatkan volume penjualan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema 

mengenai biaya distribusi. 

 

 

 


