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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan biaya distribusi telah dilakukan, 

diantaranya yang dilakukan oleh Indrawati (2000) dengan judul ”Analisis 

Pengaruh Biaya Distribusi Terhadap Volume penjualan Pada CV”. Mekar 

Sejahtera abadi Semarang” dari program Studi Magister Manajemen 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Hasil regresi menyatakan bahwa 

variabel biaya penjualan, biaya transportassi dan biaya pergudangan 

menunjukan pengaruh sebesar 43,21% terhadap volume penjualan, sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar bahasan. Hasil Uji t menunjukan bahwa 

variabel bebas berpengaruh positif terhadap volume penjualan masing-masing 

pada tingkat signifikan 5%, 5%, dan 1%. Hasil uji F, variabel biaya penjualan, 

biaya transportasi, dan biaya pergudangan berpengaruh positif terhadap 

volume penjualan pada tingkat signifikansi 1% dan n nilai koefisien 

determinasi (ܴଶ) = 0,4321.  

Penelitian yang sama dilakukan juga oleh Riana (2001) dengan judul 

”Pengaruh Biaya Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Produk 

Furniture Pada PT. Intan Andalas Wood Industry T. Tinggi”. Hasil regresi 

menunjukan pengaruh yang signifikan antara biaya saluran distribusi (biaya 

transportasi, biaya gudang, biaya pemuatan) terhadap volume penjualan. 

Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 74%, yang berarti variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar biaya distribusi. Hasil uji F variabel 
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distribusi memiliki pengaruh signifikan sebesar 0,000. Sedang hasil uji t 

secara parsial biaya distribusi memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai 

signifikansi masing sebesar 0,000, 0,041 dan 0,031. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 2 perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. 

Tabel 2 
Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

Judul Penelitian 
(Nama dan Tahun 

Penelitian) 
Tujuan Penelitian Alat analisis Hasil Penelitian 

Analisis Pengaruh Biaya 
distribusi terhadap 
peningkatan volume 
penjualan pada CV. 
Mekar Sejahtera Abadi 
Semarang (Indrawati, 
SE; 2000) 

1. Untuk mengetahui 
komposisi biaya distribusi 
yang dikeluarkan oleh CV. 
Mekar Sejahtera Abadi 
untuk kurun waktu 1996-
1999. 

2. Untuk mengetahui dan 
mengkaji pengaruh biaya 
distribusi yang meliputi 
biaya penjualan, biaya 
transportasi dan biaya 
pergudangan terhadap 
volume penjualan. 

1. Model analisis 
Cobb Douglas. 

2. Uji Parsial (Uji 
t) 

3. Uji Simultan 
(Uji F) 

4. Koefisien 
Determinasi 

5. Koefisien 
Korelasi 
Parsial 

6. Koefisien 
Korelasi 
Ganda. 

1. Biaya distribusi 
berpengaruh postif 
dengan masing-masing 
pada tingkat signifikansi 
5%, 5%, dan 1%, 

2. Koefisien determinasi 
sebesar 0,4321, 

3. Hasil uji F sebesar 1% 
4. Hasil iji t, positif sangat 

rendah, positif sangat 
rendah, positif cukup 
kuat.   

Pengaruh Biaya saluran 
Distribusi Terhadap 
Volume Penjualan 
produk Furnitur Pada 
PT. Intan Andalas Wood 
T. Tinggi. (Riana 
Elvawaty Tambunan; 
2001) 

Untuk mengetahui apakah 
biaya saluran distribusi 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
volume penjualan. 

1. Regresi 
berganda 

2. Koefisien 
Determinasi 

3. Uji F 
4. Uji t 

1. Biaya distribusi memiliki 
pengaruh yang signifan 
terhdap volume 
penjualan. 

2. Koefisien Determinasi 
sebesar 74%. 

3. Hasil uji F=0,000, 
hasilnya signifikan. 

4. Uji t: signifikan dengan 
nilai masing-masing 
0,000, 0,041, dan 0, 031. 

Penelitian Sekarang; 
Pengaruh biaya 
Distribusi Terhadap 
Peningkatan Volume 
Penjualan Produk 
Minuman Sari Apel pada 
KSU Brosem Batu. 
(Jatmiko Ary Triatmaja, 
2011) 

1. Untuk mengetahui 
komposisi biaya distribusi 
yang dikeluarkan oleh 
KSU Brosem untuk kurun 
waktu 2005 – 2010. 

2. Untuk mengetahui biaya 
distribusi secara 
signifikan mempengaruhi 
peningkatan volume 
penjualan KSU Brosem. 

 

1. Koefisien 
Korelasi 
Parsial 

2. Koefisien 
Determinasi 

3. Fungsi Regresi 
Cobb Douglas. 

4. Uji normalitas 
5. Uji asumsi 

klasik 
6. Uji t 
7. Uji F 

Sedang dalam proses 
penelitian 

Sumber: Indrawati, Riana, Jatmiko. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Pemasaran dan Bauran Pemasaran 

a. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran menurut Kotler (2002;9), didefinisikan 

sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetepan 

harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan 

organisasi. Sedangkan menurut Dharmesta dan Irawan (2003;7), 

manajemen pemasaran didefinisikan sebagai penganalisisan, perncanaan, 

dan pengawasan program-program yang ditunjukan untuk mengadakan 

pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai 

tujuan organisasi. Hal tersebut sangat tergantung pada penawran 

organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut 

serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang 

efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. 

Selain kedua pengertian diatas, Kotler, et.al. (2000;16), 

mendefinisikan menajemen pemasaran sebagai proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penentuan harga, promosi, dan distribusi barang, 

jasa, dan gagasan untuk memenuhi tujuan pertukaran dengan kelompok 

sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan. Dari ketiga definisi didepan, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya manajemen pemasaran 

merupakan suatu proses yang didalamnya mencakup suatu perencanaan, 

pelaksanaan, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan, yang 
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diwujudkan dalam proses pertukaran barang atau jasa, dimana 

pertukaran tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

individu atau organisasi. 

b. Pengertian Bauran Pemasaran 

Perusahaan yang baik akan selalu melihat kedalam dan keluar 

perusahaannya. Perusahaan selalu memantau secara terus menerus 

segala perubahan yang terjadi di lingkungannya, serta senantiasa 

menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan peluang-peluang yang ada. 

Lingkungan pemasaran suatu perusahaan terdiri dari variabel-variabel 

yang dapat di kontrol dan variabel-variabel yang tidak dapat dikontrol. 

Variabel yang dapat dikontrol meliputi Micro environment dan Macro 

environment. Micro environment terdiri dari para pemasok, perantara, 

pelanggan dan publik. Sedangkan macro environment terdiri dari faktor 

demografi, kondisi ekonomi, kondisi hukum/politik, kondisi persaingan, 

kondisi teknologi dan kondisi sosial budaya. 

Sedangkan bagi variabel-variabel yang tidak dapat di kontrol, 

meliputi variabel-variabel yang tergabung dalam Marketing Mix atau 

lebih dikenal dengan 4P’s, yang terdiri dari Product, Price, Place, dan 

Promotion. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan 

pemasarannya di pasar sasaran (Kotler, 2002;18). Dharmesta (2003;74), 

bahwa bauran pemasaran merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh 

perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi atau melayani kebutuhan 



11 
  

dan keinginan konsumen. Variabel-variabel yang terdapat didalmnya 

adalah produk, harga, distribusi dan promosi. Sedangkan bauran 

pemasaran menurut Lamb, et.al. (2001;55), adalah paduan strategi 

produk, distribusi, promosi, dan penentuan harga yang bersifat unik yang 

dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling memuaskan 

dengan pasar yang dituju. 

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran merupakan suatu kombinasai dari unsur-unsur yang dapat 

membentuk inti dari sistem pemasaran yang digunakan sebagai alat 

untuk memperoleh tanggapan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. 

Sehingga, dari keempat variabel tersebut perlu dikombinasikan dan 

dikelola supaya perusahaan dapat mencapai tujuannya dalam pasar 

sasaran sebaik mungkin. 

Berikut ini merupakan uraian mengenai ke empat variabel bauran 

pemasaran (4p’s), yang di klasifikasikan sebagai berikut: 

1) Product 

Menurut Kotler et al (2001;11) produk didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, 

tempat, organisasi, dan gagasan. Produk juga merupakan sekelompok 

sifat-sifat yang berwujud dimana didalamnya sudah tercakup warna, 

harga, kemasan, prestise pabrik, prestise pengecer, serta pelayanan 



12 
  

yang diberikan produsen dan pengecer yang dapat diterima oleh 

konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan atau 

kebutuhan.  

2) Price 

Harga adalah sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk 

mendapatkan suatu barang maupun jasa. Harga khususnya merupakan 

pertukaran uang bagi barang atau jasa. Juga pengorbanan waktu karena 

menunggu untuk memperoleh barang atau jasa tersebut (Lamb, Hair, 

dan McDaniel, 2001;26). Harga merupakan sesuatu yang paling 

penting dalam suatu kegiatan pemasaran. Karena harga dapat 

memudahkan setiap produk untuk dijual. Oleh karena itu, perusahaan 

harus menetapkan harga jual produknya secara tepat sebelum dijual 

kepada konsumen. 

3) Place 

Place atau lokasi merupakan seperangkat organisasi yang 

paling bergantung satu sama lain, yang dilibatkan dalam proses 

penyediaan suatu produk atau jasa, untuk digunakan atau dikonsumsi 

oleh konsumen atau pengguna bisnis (Kotler dan Armstrong, 2001;7). 

4) Promotion 

Menurut Stanton, yang dikutip oleh Alma (2004;179), promosi 

didefiniskan sebagai sejenis komunikasi yang memberi penjelasan 

yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan 
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promosi ialah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan 

meyakinkan calon konsumen. 

2. Pengertian Saluran Distribusi 

Menyediakan barang dalam jumlah yang cukup pada lokasi yang 

tepat, akan membantu perusahaan untuk meningkatkan laba serta 

mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk yang mereka 

inginkan. Keputusan mengenai tempat tersebut akan memberikan efek 

jangka panjang. Hal ini menjadi pertimbangan serius bagi perusahaan untuk 

menentukan sasaran tempat yang sesuai dengan konsumen yang dituju. 

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, suatu perusahaan perlu untuk 

bekerja sama dengan berbagai perantara dan sejumlah perantara yang 

terkait dalam saluran distribusi. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001;7), saluran distribusi adalah 

seperangkat organisanisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang 

dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk 

digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Lamb, 

et.al (2001;8), menjelaskan bahwa saluran distribusi merupakan 

serangkaian dari organisasi yang saling bergantung yang memudahkan 

pemindahan kepemilikan sebagaimana produk-produk bergerak dari 

produsen ke pengguna bisnis atau pelanggan. Sementara Walters, yang 

dikutip oleh Dharmesta dan Irawan (2003;286) mendefinisikan saluran 

distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang 



14 
  

mengkombinasikan antara pemindahan phisik dan nama dari suatu produk 

untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. 

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saluran 

distribusi merupakan elemen yang sangat penting untuk menyalurkan suatu 

produk maupun jasa, dari produsen kepada konsumen dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen pada waktu, tempat, dan 

jumlah yang tepat serta sesuai dengan kontribusi yang tepat pula, sehingga 

dapat menciptakan kegunaan dari pasar tertentu. 

3. Fungsi-fungsi Saluran Distribusi 

Sebuah saluran distribusi melakukan tugas memindahkan barang 

dari produsen ke konsumen atau pemakai akhir. Saluran distribusi 

mengatasi kesenjangan waktu dan pemilihan yang memusatkan barang dan 

jasa dari calon pemakainya. Menurut Kotler dan Armstrong (2001;8), 

anggota saluran distribusi melaksanakan beberapa fungsi kunci sebagai 

berikut: 

a. Informasi 

Mengumpulkan dan mendistribusikan riset pemasaran dan 

informasi inteljen tentang faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan dalam 

lingkungan pemasaran yang dibutuhkan untuk merencanakan dan 

membantu terjadinya pertukaran. 
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b. Promosi 

Mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif 

berkenaan dengan suatu penawaran. Dengan adanya promosi penjualan 

diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah pembelian yang lebih besar 

untuk mendapatkan dukungan yang luas dalam saluran ditribusi terhadap 

usaha promosi. 

c. Kontak 

Menemukan dan berkomunikasi dengan pembeli prospektif. 

Komunikasi secara proaktif dari pemasar akan sangat mendukung dalam 

proses memasarkan suatu produk kepada konsumen, karena konsumen 

memiliki berbagai macam karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. 

d. Mencocokkan 

Membentuk dan menyesuaikan penawaran terhadap kebutuhan 

pembeli, termasuk kegiatan seperti manufaktur, memilah, merakit, dan 

mengemas. Setelah melalui semua tahap diatas, perusahaan harus mulai 

membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumennya. 

e. Negosiasi 

Mencapai suatu kesepakatan atas harga dan kondisi lain dari 

penawaran sehingga kepemilikan dapat dipindahkan. Dengan melakukan 

negosiasi pemasara akan dapat membuat penawaran yang sesuai dengan 

keinginan pelanggan sehingga akan terjadi keputusan pembelian produk. 
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f. Distribusi Fisik 

Memindahkan dan menyimpan barang. Pemindahan barang dan 

penyimpanan sangat penting dalam proses pemasaran, karena untuk 

sampai ke pada konsumen akhir pemasar harus melakukan secara efektif 

dan seefisien mungkin. 

g. Pendanaan 

Mendapatkan dan menggunakan dana untuk menutup biaya 

kegiatan pendistribusian. Keberhasilan pendistribusian di pengaruhi oleh 

jumlah dana atau modal yang dikeluarkan untuk memperlancar kegiatan 

distribusi, hal merupakan investasi untuk jangka panjang. 

h. Pengambilan Resiko 

Memperhitungkan resiko menjalankan tugas pendistribusian. 

Pendistribusian barang selalu memiliki resiko dalam pelaksanaannya 

(ketepatan waktu, biaya, resiko kecelakaan, dll), maka dari itu perlu 

sekali dilaksanakan pengendalian resiko-resiko tersebut sehingga 

pemasar siap dan dapat menyelesaikan dengat tepat ketika terjadi sebuah 

resiko yang tak diduga. 

4. Menganalisa Level Output Jasa Yang Diinginkan Pelanggan 

Dalam merancang saluran distribusi, seorang pemasar harus 

memahami level output jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Menurut 

Kotler (2002; 563) saluran menghasilkan lima output jasa: 
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a. Ukuran lot 

Ukuran lot merupakan jumlah unit yang diperboleh saluran 

pemasaran untuk dibeli oleh satu pelanggan biasa setiap kali pembelian, 

pengaturan ini dimaksutkan agar dalam pendistribusian produknya tidak 

mengalami kelebihan barang ataupun kekurangan barang. Jumlah lot ini 

juga meliputi kelengkapan unit produk yang diminta oleh pelanggan 

kepada produsen. 

b. Waktu Tunggu 

Waktu tunggu merupakan rata-rata waktu tunggu dari pelanggan 

saluran untuk menerima barang, semakin cepat saluran pemasaran 

melakukan pengiriman barang akan mengurangi resiko tunggu dari 

pelanggan, hal tersebut akan mempengaruhi keefektifitasan saluran 

distribusi. 

c. Kenyamanan Tempat 

Kenyamanan tempat menyatakan tingkat kemudahan yang 

disediakan saluran pemasaran bagi pelanggan untuk membeli produk 

tersebut. Semakin mudah produk ditemukan semakin besar peluang bagi 

perusahaan untuk mendapatkan konsumen. 

d. Variasi Produk 

Produk yang bervariasi akan memberikan berbagai macam pilihan 

bagi pelanggan untuk menemukan barang yang diminati. Emakin 

bervariasi produk yang dijual semakin memudahkan pelanggan untuk 

memilih produk yang diminati. 
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e. Pelayanan Pendukung 

Pelayanan pendukung merupakan pelayanan tambahan (kredit, 

diskon borongan, pengiriman, instalasi, perbaikan, dst) yang disediakan 

oleh saluran tersebut. Semakin banyak layanan tambahan yang diberikan 

semakin besar pula minat dari perantara untuk melakukan pekerjaan 

yang disediakan oleh saluran pemasaran. 

5. Bentuk-bentuk Saluran Distribusi 

Dalam penyaluran barang, setiap perusahaan harus cermat dan tepat 

dalam memilih saluran distribusi supaya lebih efektif dan efisien. Saluran 

pemasaran melakukan tugas memindahkan barang dari produsen ke 

konsumen atau ke pemakai akhir. 

Menurut Kotler (2002;561), saluran pemasaran terdiri dari beberapa 

bentuk tingkatan, yaitu: 

a. Saluran Nol Level atau Saluran Pemasaran Langsung (A Zero-

Levels Channel or Direct Marketing Channel) 

Saluran pemasaran untuk barang konsumen, saluran terdiri dari 

perusahaan manufaktur yang langsung menjual produknya kepada 

pelanggan akhir. Contoh penjualan meliputi; dari rumah ke rumah (door-

to-door), arisan rumah (home parties), lewat pos (mail order), lewat 

toko-toko perusahaan (manufacture-owner store). Sedangkan untuk 

pasar barang industri, produsen dapat menggunakan wiraniaga untuk 

menjual langsung kepada pelanggan industri. 
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b. Saluran Satu Level (A One-Level Channel) 

Saluran ini berisi satu perantara penjual. Untuk saluran 

pemasaran barang konsumen, perantaranya disebut pengecer. Sedangkan 

untuk saluran barang industri, produsen dapat menjual kepada distributor 

industri yang kemudian distributor industri tersebut menjual kembali 

kepada pelanggan industri. 

c. Saluran Dua Level (A Two-Level Channel) 

Saluran ini berisikan dua perantara penjualan. Dalam saluran 

pemasaran barang konsumen, perantara pada umumnya adalah pedagang 

besar dan pengecer. Sedangkan dalam saluran pemasaran barang 

industri, mereka dapat menjual melalui perwakilan produsen atau cabang 

penjualannya sendiri langsung ke pelanggan industri. 

d. Saluran Tiga Level (A Three-Level Channel) 

Saluran ini berisikan tiga perantara. Untuk pemasaran barang 

konsumen, saluran ini terdiri dari agen, pedagang besar (grosir), dan 

pemborong pengecer. Sedangkan untuk saluran pemasaran barang 

industri, mereka dapat menjual melalui perwakilan produsen (agen) ke 

pelanggan industri, atau sebelumnya melalui distributor industri terlebih 

dahulu. 
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e. Saluran Aneka Level (Higher Level Channel) 

Saluran distribusi yang lebih dari tiga level. Dari sudut pandang 

produsen, semakin banyak jumlah level saluran pemasaran, semakin 

sulit untuk memperoleh informasi tentang pelanggan akhir dan untuk 

melakukan pengendalian.  

Menurut Dharmesta dan Irawan (2003;296), saluran pemasaran 

barang konsumsi dan industri dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Sumber: Dharmesta dan Irawan (2003;296) 

Gambar 1 
Saluran Distribusi untuk Barang Konsumen 

 
 

Keterangan: 

1 = Saluran Nol Level   3 = Saluran Dua Level 

2 = Saluran Satu Level  4 = Saluran Tiga Level 
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Sumber: Dharmesta dan Irawan (2003;296) 

Gambar 2 
Saluran Distribusi untuk Barang Industri 

 
Keterangan: 

1 = Saluran Nol Level   3 = Saluran Satu Level 

2 = Saluran Satu Level  4 = Saluran Dua Level 

Dalam menentukan saluran distribusi ada beberapa alternatif 

yang dapat dipakai. Biasanya, alternatif saluran tersebut didasarkan pada 

golongan barang konsumen dan barang industri. Dalam penyaluran 

barang konsumen yang ditujukan untuk pasar konsumen, terdapat lima 

macam saluran. Pada setiap saluran tersebut, produsen mempunyai 

alternatif yang sama untuk menggunakan kantor dan cabang penjualan. 

Selanjutnya, produsen juga dapat menggunakan lebih dari satu pedagang 

besar lainnya. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua jalur 

perdagangan besar. Adapun macam-macam saluran distribusi barang 

konsumsi menurut Swastha (1999:90-93), adalah sebagai berikut: 
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a. Produsen → Konsumen 

Saluran ini merupakan saluran distribusi yang paling pendek 

dan paling sederhana untuk barang-barang konsumsi. Sering juga 

disebut saluran langsung karena tidak melibatkan pedagang besar. 

Dalam saluran ini konsumen memesan maupun membeli sebuah produk 

langsung kepada produsen, tanpa melalui perantara seperti agen 

ataupun pedagang besar. 

b. Produsen → Pengecer → Konsumen 

Dalam saluran ini, beberapa pengecer besar membeli secara 

langsung dari produsen. Ada juga beberapa produsen yang mendirikan 

toko pengecer untuk melayani penjualan langsung pada konsumennya, 

tetapi kondisi saluran semacam ini tidak umum di pakai.  

c. Produsen → Pedagang besar → Pengecer → Konsumen 

Saluran ini disebut juga saluran tradisional, dan banyak 

digunakan oleh produsen. Di sini, produsen hanya melayani penjualan 

dalam jumlah besar. Dalam mendistribusikan produknya produsen 

melakukan kerjasama dengan pedagang besar sebagai pemasok, dan 

dari pedagang besar tersebut kemudian di distribusikan melalui 

pengecer – pengecer yang tersebar luas di wilayah pemasaran produk 

tersebut. 
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d. Produsen → Agen → Pengecer → Konsumen 

Selain menggunakan pedagang besar, produsen dapat pula 

menggunakan agen pabrik, makelar, atau perantara agen lainnya untuk 

mencapai pengecer, terutama pengecer besar. Produsen bekerjasama 

dengan agen-agen penjualan untuk mendistribusikan produknya, agen- 

agen ini dapat berupa makelar ataupun biro-biro perjalanan atau jasa 

pengantaran barang.  

e. Produsen → Agen → Pedagang besar → Pengecer → Konsumen 

Saluran distribusi ini, produsen sering menggunakan agen 

sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang 

besar, yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang 

terlibat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan.  

Bentuk saluran distribusi barang industri menurut Swastha 

(1999:91-93), yaitu: 

a. Produsen → Pemakai industri 

Saluran distribusi dari produksi ke pemakai industri ini 

merupakan saluran yang paling pendek dan disebut sebagai saluran 

distribusi langsung. Biasanya saluran distribusi langsung ini dipakai 

oleh produsen bilamana transaksi penjualan kepada pemakai industri 

relatif cukup besar. 
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b. Produsen → Distributor → Pemakai industri 

Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dana dan 

accesory equipment kecil dapat menggunakan distribusi industri untuk 

mencapai pasarannya. Produsen lain yang dapat menggunakan 

distributor industri sebagai penyalurnya antara lain produsen bahan 

bangunan, produsen alat-alat pembagunan dan sebagainya. 

c. Produsen → Agen → Pemakai industri 

Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen 

yang tidak memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang 

ingin memperkenalkan barang baru atau ingin memasuki daerah 

pemasaran baru, lebih suka menggunakan agen. 

d. Produsen → Agen → Distributor industri → Pemakai industri 

Saluran distribusi semacam ini dapat dipakai oleh perusahaan 

dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualannya terlalu kecil 

untuk di jual secara langsung, atau mungkin memerlukan penyimpanan 

pada penyalur. 

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Saluran Distribusi 

Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang 

sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusi. Menurut 

Dharmesta dan Irawan (2003;299), faktor-faktor tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut: 
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a. Pertimbangan Pasar 

Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian 

konsumen, maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam 

pemilihan saluran. Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan 

adalah: 

1) Konsumen atau pasar industri 

Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang 

atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya 

berupa konsumen dan pasar industri, maka perusahaan akan 

menggunakan lebih dari satu saluran. 

2) Jumlah pembeli potensial 

Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka 

perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada 

pemakai. Dalam hal ini dalam menentukan strategi distribusi produsen 

harus mampu memperkirakan potensi pembelian yang akan dilakukan 

disetiap daerah pemasarannya, ketika jumlah pembeli dirasa masih 

relatif kecil makamperusahaan dapat mengadakan penjualan langsung, 

tapi apabila pembeli dirasa cukup besar produsen dapat menggunakan 

berbagai macam alternatif perantara untuk mendistribusikan 

produknya. 
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3) Konsentrasi pasar secara geografis 

Secara geografis pasar dapat ke dalam beberapa konsentrasi 

seperti industri tekstil, industri kertas, dan sebagainya. Untuk daerah 

konsentrasi yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi maka 

perusahaan dapat menggunakan distributor industri. 

4) Jumlah pesanan 

Volume penjualan dari sebuah perusahaan akan sangat 

berpengaruh terhadap saluran yang dipakainya. Jika volume yang 

dibeli oleh pemakai industri tidak begitu besar atau relatif kecil, maka 

perusahaan dapat menggunakan distributor industri (untuk barang-

barang jenis perlengkapan operasi). 

5) Kebiasaan dalam pembelian 

Kebiasaan membeli dari konsumen akhir dan pemakai industri 

sangat berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan dalam penyaluran. 

Yang termasuk kebiasaan dalam pembelian adalah sebagai berikut: 

a) Kemauan untuk membelanjakan uangnya 

 Kebiasaan dalam konsumen yang pertama adalah 

bagaimana suatu konsumen bersedia untuk mengeluarkan uang 

terhadap produk yang di jual oleh produsen, dari kebiasaan ini 

produsen harus senantiasa mengetahui berbagai keinginan 

konsumen sehingga konsumen merasa tertarik untuk membeli 

produk yang kita jual. 
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b) Tertariknya pada pembelian kredit 

 Konsumen cenderung menyukai produk yang dapat dibeli 

secara kredit, hal ini karena dalam ingin seecpat mungkin memiliki 

produk tersebut meskipun konsumen tidak memiliki baiya yang 

besar. 

c) Lebih senang melakukan yang tidak berkali-kali 

 Disini dapat diartikan bahwa konsumen lebih tertarik 

apabila suatu produk yang ditawarkan sangat mudah dan cepat 

didapatkan, tanpa adanya resiko untuk melakukan pembelian 

secara rumit atau dengan cara yang tidak mudah. 

d) Tertariknya pada pelayanan penjualan 

 Memberikan pelayan terhadap konsumen untuk 

mempermudah konsumen dalam membeli suatu produk bisa 

menjadi suatu strategi yang harus digunakan produsen untuk 

menarik minat konsumen, konsumen akan merasa tertarik apabila 

disediakan fasilitas pelayanan seperti pembelian secara kredit, 

karena akan memudahkan konsumen dalam pembelian produk 

secara besar. 

b. Pertimbangan Barang 

 Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang ini 

antara lain: 
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1) Nilai unit 

Jika nilai unit dari barang yang dijual relative rendah, maka 

produsen cenderung untuk menggunakan saluran distribusi yang 

panjang. Tetapi sebaliknya, jika nilai unitnya relatif tinggi, maka 

saluran distribusinya pendek atau langsung lebih mungkin untuk 

digunakan. 

2) Besar dan berat barang 

Manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut dalam 

hubungan dengan nilai barang secara keseluruhan, di mana besar dan 

berat barang sangat menentukan. Jika ongkos angkut terlalu besar 

dibandingkan dengan nilai barangnya sehingga terdapat beban yang 

berat bagi perusahaan. Jadi, perantara ikut menanggung sebagian 

dari ongkos angkut. 

3) Mudah rusaknya barang 

Jika barang yang dijual mudah rusak, maka perusahaan tidak 

perlu menggunakan perantara. Jika ingin menggunakannya, maka 

harus di pilih perantara yang memiliki fasilitas penyimpanan yang 

cukup baik. 

4) Sifat teknis 

Beberapa jenis barang industri seperti instalasi, biasanya 

disalurkan secara langsung kepada pemakai industri. Dalam hal ini 

produsen harus mempunyai penjual yang dapat menerangkan 
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berbagai masalah teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Perantara 

juga harus dapat memberikan pelayanan baik sebelum maupun 

sesudah penjualan. Pekerjaan seperti ini jarang sekali atau bahkan 

tidak pernah dilakukan oleh pedagang besar atau grosir. 

5) Barang standard dan pesanan 

 Jika barang yang dijual berupa barang standard, maka 

dipelihara sejumlah persediaan pada penyalur. Demikian pula 

sebaliknya, kalau barang yang dijual berdasarkan pesanan maka 

peyalur tidak perlu memelihara persediaan. 

6) Luasnya product line 

 Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang saja, 

maka penggunaan pedagang besar sebagai penyalur adalah baik. 

Tetapi, jika macam barangnya banyak maka perusahaan dapat 

menjual langsung kepada para pengecer. 

c. Pertimbangan Perusahaan 

Pada segi perusahaan, beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

1) Sumber pembelanjaan 

Penggunakaan saluran distribusi langsung atau pendek 

biasanya memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu, 

saluran distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh 
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perusahaan yang kuat di bidang keuangannya. Perusahaan yang tidak 

kuat kondisi keuangannya akan cenderung menggunakan saluran 

distribusi yang lebih panjang. 

2) Pengalaman dan kemampuan manajemen 

Biasanya, perusahaan yang menjual barang baru atau ingin 

memasuki pasar baru, lebih suka menggunakan perantara. Hal ini 

disebabkan karena umumnya para perantara sudah mempunyai 

pengalaman. Sehingga manajemen dapat mengambil pelajaran dari 

para perantara tersebut. 

3) Pengawasan saluran 

Faktor pengawasan saluran kadang-kadang menjadi pusat 

perhatian produsen dalam kebijaksanaan saluran distribusinya. 

Pengawasan akan lebih mudah dilakukan bilamana saluran 

ditribusinya pendek. Jadi, perusahaan yang ingin mengawasi 

penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek 

walaupun biayanya tinggi. 

4) Pelayanan yang diberikan oleh penjual 

Jika produsen mau memberikan pelayanan yang lebih baik 

seperti membangun etalase, mencarikan pembeli untuk perantara, 

memberikan diskon pembelian jika dalam jumlah tertentu, maupun 
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memberi bonusan pada pelanggan tetap, maka akan banyak perantara 

yang bersedia menjadi penyalurnya. 

d. Pertimbangan Perantara 

 Pada segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

adalah: 

1) Pelayanan yang diberikan oleh perantara 

Kegiatan perantara dalam memberikan pelayanan yang lebih 

baik, misalnya dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, maka 

produsen akan bersedia menggunakannya sebagai penyalur. 

2) Kegunaan perantara 

Perantara akan digunakan sebagai penyalur apabila ia dapat 

membawa barang produsen dalam persaingan, dan selalu mempunyai 

inisiatif untuk memberikan usul tentang produk baru. 

3) Sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen 

Suatu kondisi dimana perantara bersedia menerima resiko 

yang dibebankan oleh produsen, misalnya resiko turunnya harga, 

maka produsen dapat memilihnya sebagai penyalur. Hal ini dapat 

memeringan tanggung jawab produsen dalam menghadapi berbagai 

macam resiko. 

4) Volume penjualan 

Dalam hal ini, produksen cenderung memilih perantara yang 

dapat menawarkan barangnya dalam volume yang besar untuk 
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jangka waktu lama. Perantara yang membeli dengan jumlah volume 

yang besar dan dalam jangka waktu panjang dimaksudkan untuk 

mengefektifkan biaya produksi perusahaan. 

5) Ongkos 

Dalam penyaluran produk maupun jasa pasti tidak akan 

terlepas dari strategi biaya yang digunakan perusahaan. Apakah 

perusahaan tersebut harus menggunakan perantara atau tidak 

tergantung bagaimana perusahaan melakukan proses 

pendistribusiannya. Ketika ongkos untuk melakukan distribusi 

dengan perantara dirasa lebih ringan maka perlu untuk bekerjasma 

dengan perantara-perantara penjualan. Apabila lebih mahal maka 

produsen harus memilih alternatif lain dalam pendistribusian 

produknya. 

7. Keputusan Manajemen Saluran Distribusi 

Setelah meninjau ulang semua alternatif saluran distribusi dan 

memutuskan desain yang paling baik, perusahaan harus menerapkan dan 

mengelola saluran yang dipilih. Manajemen saluran distribusi dilakukan 

dengan memilih dan memotivasi masing-masing anggota saluran serta 

mengevaluasi kinerja mereka setiap saat. 

 Keputusan manajemen saluran distribusi tersebut diuraikan oleh 

Kotler (2002;568-572) sebagai berikut: 
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1) Memilih anggota saluran 

Kemampuan produsen berbeda dalam hal menarik perantara yang 

memenuhi syarat. Apakah para produsen akan merasa mudah atau sulit 

dalam mendapatkan perantara, setidaknya mereka harus menentukan 

karakteristik pembeda antara perantara yang lebih baik. Mereka akan 

mengevaluasi beberapa lama perantara itu berkecimpung dalam bisnis, 

bisnis lain yang dijalankannya, catatan pertumbuhan dan laba, 

kesnggupan untuk melunasi hutang, kemampuasn utnuk bekerja sama, 

dan reputasinya. 

2) Melatih anggota saluran 

Perusahaan perlu merencanakan dan mengimplementasikan 

program pelatihan yang cermat bagi distributor dan dealer mereka, 

karena perantara itu akan dilihat sebagai perusahaan itu sendiri oleh 

pengguna akhir. 

3) Memotivasi anggota saluran 

Perusahaan perlu memandang perantaranya dengan cara yang 

sama seperti caranya memandang pengguna akhirnya. Perusahaan perlu 

menentukan kebutuhan perantara dan menyusun penentuan posisi 

saluran seperti halnya tawaran saluran disesuaikan dengan kebutuhan 

perantara supaya dapat memberikan nilai yang unggul kepada para 

perantara tersebut. 
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4) Mengevaluasi anggota saluran 

Secara periodik, perusahaan harus mengevaluasi kinerja 

perantara dengan menggunakan standar-standar seperti pencapaian target 

penjualan, tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman kepada 

pelanggan, penanganan barang yang rusak dan hilang, serta kerja sama 

dalam program periklanan dan pelatihan. 

5) Memodifikasi pengaturan saluran 

Seorang produsen harus secara periodik mengkaji ulang dan 

merancang sistemnya. modifikasi menjadi penting bila saluran distribusi 

semula tidak berjalan seperti yang direncanakan, pola pembeli konsumen 

berubah, pasar meluas, timbul persaingan baru, muncul saluran distribusi 

yang inovatif, dan produk memasuki tahap akhir dari siklus hadup 

produk. 

8. Biaya Distribusi 

a. Pengertian Biaya Distribusi 

Biaya distribusi dapat dikemukakan dalam arti sempit dan dalam 

arti luas. Dalam arti sempit, biaya distribusi dibatasi artinya sebagai 

biaya penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan 

membawa produk ke pasar. Dalam arti luas biaya distribusi meliputi 

semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan 

disimpan di gudang sampai dengan produk tersebut dirubah kembali 

dalam bentuk uang tuna (Mulyadi, 2005;488). 
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b. Jenis Biaya Distribusi 

Menurut fungsinya biaya distribusi dapat digolongkan menjadi 

(Mulyadi,2005;488): 

1) Biaya Penjualan, yaitu biaya yang dikelurakan untuk kegiatan 

penjualan yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan sendiri. Biaya 

penjualan tersebut meliputi gaji salesman atau komisi agen, bonus dan 

komisi serta biaya perjalan salesman. 

2) Biaya advertensi, yaitu biaya untuk kegiatan pencarian konsumen 

yang potensial dan kegiatan mempengaruhi pembeli. Biaya advertensi 

meliputi biaya pameran, biaya promosi, biaya contoh (sampel), gaji 

karyawan bagian advertensi. 

3) Biaya Pembungkusan dan Pengiriman yang meliputi gaji karyawan 

bagian pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan baku untuk 

pembungkusan, biaya eksploitasi truk (armada angkutan), biaya 

pengiriman, dan biaya angkut produk yang dikembalikan. 

4) Biaya pergudangan, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

menyimpan barang untuk berangkat dalam pengiriman. Biaya 

pergudangan meliputi gaju karyawan gudang, biaya sewa gudang. 

5) Biaya kredit dan penagihan, yang meliputi gaji karyawan bagian 

penagihan, kerugian penghapusan piutang, dan potongan tunai. 

6) Biaya akutansi pemasaran, yang meliputi, gaji karyawan bagian 

administrasi pemasaran dan sarana prasarana. 
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c. Karakteristik Biaya Distribusi 

Secara umum karakteristik biaya distribusi dapat dikemukakan 

sebagai (Mulyadi, 2005;489): 

1) pada perusahaan sejenis, kemungkinan biasa diadakan perbandingan 

biaya produksi, karena pengelolaan produknya, menggunakan bahan 

baku yang digunakan sama. Namun biaya distribusi bervariasu, 

karena biaya distribusi banyak dan berbagai macam faktor yang akan 

berpengaruh kepada biayanya. 

2) Biaya distribusi hampir setiap saat berubah, karena kegiatan distribusi 

seringkali dapat berubah, yang juga disesuaikan dengan sistem 

pasarnya. 

3) 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 yang menghasilakan 

volume penjualan besar, namun pada pengelolaan biaya distribusi 

yang efisien yang dapat diukur dari kenaikan penjualan. 

9. Pengertian Penjualan dan Volume Penjualan 

a. Pengertian Penjualan 

Seluruh perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang 

dan jasa tentu berharap untuk dapat menjual produknya sebanyak 

mungkin. Hal tersebut diantaranya bisa dilakukan dengan cara 

mendistribusikan produknya sedekat mungkin dengan konsumen pada 
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tempat yang tepat dan waktu yang tepat, atau dengan melakukan 

berbagai kegiatan promosi supaya produknya makin dikenal oleh 

konsumen. Sehingga dengan begitu, tingkat penjualan yang tinggi bisa 

tercapai oleh perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba 

bagi perusahaan itu sendiri dalam upaya untuk tetap mempertahankan 

dan mengembangkan perusahaan. 

Sebelum membahas mengenai volume penjualan, perlu terlebih 

dahulu dibahas secara singkat mengenai penjualan. Pengertian penjualan 

menurut Sutanto (1999:9) adalah usaha yang dilakukan oleh manusia 

untuk menyampaikan barang kebutuhan yang dihasilkannya kepada 

mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang 

telah disepakati. Menurut Kotler (2005:21) penjualan adalah menjual 

lebih banyak barang kepada lebih banyak orang untuk membeli suatu 

barang yang ditawarkan perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh 

laba. 

Sedangkan pengertian penjualan menurut Tanujaya (2004:9) 

adalah suatu konsep yang berupaya menyakinkan konsumen untuk 

membeli suatu produk. Berdasarkan kedua pengertian penjualan di atas 

dapat diartikan  bahwa  penjualan adalah usaha kegiatan menyampaikan 

barang kebutuhan yang dihasilkan produsen kekonsumen dengan harga 

yang telah disepakati yang bertujuan mengarahkan pembeli untuk 

membeli produk. 
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b. Pengertian Volume Penjualan 

Pengertian volume penjualan menurut Anoraga (1993 :213) 

menyatakan bahwa Volume Penjualan jumlah yang dipandang dari 

hubungan biaya dalam perusahaan dapat memperkirakan target unit 

penjualan untuk memperoleh laba yang ditentukan. Sedangkan 

pengertian penjualan menurut Basu Swastha (1998;197) yaitu suatu studi 

mendalam dalam penjualan bersih dari laporan rugi laba perusahaan 

laporan operasional. Dan pengertian penjualan menurut Winardi 

(1995;500) adalah jumlah benda – benda yang terjual selama jangka 

waktu tertentu. 

Dari beberapa pengertian volume penjualan di atas dapat 

diartikan bahwa volume penjualan adalah jumlah pendapatan yang 

diperoleh dari barang yang terjual yang didapat dari penjualan bersih 

yang didapat dari laporan rugi laba perusahaan.  

c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan  

Pada umumnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

penjualan, menurut Sutanto (1999:21) yaitu sebagai berikut : 

1) Produsen 

Pihak produsen mempengaruhi penjualan yaitu dalam hal 

menghasilkan barang dan menentukan harga diantaranya biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja dan harga. 
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2) Pihak konsumen dapat mempengeruhi penjualan yaitu karena hal-

hal sebagai berikut : 

a) Daya Beli 

Daya beli mrupakan suatu kemampuan mengeluarkan 

sejumlah uang dari konsumen untuk membeli suatu 

barang/produk. Ketika daya beli konsumen rendah maka 

konsumen cenderung memilih produk yang lebih murah yang 

dapat menyebabkan menurunnya penjualan. 

b) Selera Konsumen 

Selera konsumen merupakan faktor psikologis yang 

dimiliki setiap konsumen dalam memilih suatu produk ataupun 

jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk memilih 

suatu produk dapat saja berupa bagaimana produk tersebut dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumennya, kepuasan tersebu 

dapat berupa kemudahan dalam memeroleh ataupun dengan 

layanan yang diberikan dalam pembelian suatu produk yang 

ditawarkan. Ketika dalam mendistribuskan suatu barang sesuai 

dengan selera konsumen untuk memiliki produk tersebut maka 

secara tidak langsung dapat meningkatkan pembelian dan 

penjualan. 

3) Faktor-faktor diluar Produsen dan Konsumen 

Faktor-faktor diluar produsen dan konsumen yang 

mempengaruhi penjualan adalah : 
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a) Adanya peraturan pemerintah yang menyangkut perdagangan, 

perpajakan ataupun kebijakan moneter, apabila dalam suau 

pemerintahan melakukan perubahan dalam sistem perekonomian 

pasti secara tidak langsung akan mempengaruhi harga-harga 

produk diapasaran, sehingga produsen dituntut untuk 

menyesuaikan harga produknya sesuai dengan harga yang ada 

dipasaran, yang mengakibatkan terjadinya penurunan ataupun 

kenaikan harga jual produknya. 

b) peranan pedagang besar, misalnya menimbun barang dalam 

waktu tertentu sehingga mempengaruhi penjualan kondisi politik 

yang tidak stabil, misalnya peperangan, bencana alam, dan huru-

hara. Ketika kejadian yang tidak terduga tersebut terjadi 

produsen akan kehilangan konsumen yang diakibatkan oleh 

kekhawatiran konsumen dalam memperoleh produk tersebut, 

kekhawatiran tersebut dapat berupa kurangnya produk diapasaran 

sehingga konsumen harus beralih ke produk lain, atau 

meningkatnya harga produk tersebut dikarena kesulitan dalam 

mendapatkan produk yang diinginkan. 

10. Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan 

Setiap perusahaan barang dan jasa tidak akan terlepas dari masalah 

penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang akan di jual ke 

konsumen. Suatu perusahaan dikatakan berhasil di dalam Marketing 

apabila perusahaan tersebut dapat memasarkan barang-barangnya secara 
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luas dan merata dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui 

tingkat volume penjualannya yang tinggi. Dengan kata lain, perusahaan 

akan saling berhubungan dengan penyalurnya untuk memasarkan 

produknya pada waktu dan tempat yang tepat. Begitu pula sebaliknya 

produk dari perusahaan akan disalurkan oleh perantara guna mendapatkan 

volume penjualan yang diharapkan perusahaan serta perantara itu sendiri 

dengan laba sebesar mungkin. 

Menurut Stanton (1996;104-105), penggunaan strategi distribusi 

fisik memungkinkan perusahaan untuk memperkuat posisinya dalam pasar 

dengan cara memberikan lebih banyak kepuasan pelanggan serta dengan 

merendahkan biaya usaha. Perencanaan produk, penetapan harga, serta 

saluran distribusi, dapat dipengaruhi oleh pengelolaan distribusi fisik yang 

baik. Apabila saluran distribusi direncanakan, dan dikelola dengan baik, 

maka dampak dari hal tersebut yaitu: 

a. Meningkatkan Pelayanan Pelanggan 

Sistem saluran yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki 

pelayanan distribusi yang diberikan perusahaan/perantara kepada para 

pelanggannya. Dengan tingkat pelayanan yang tinggi terhadap 

pelanggan, maka hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi 

permintaan produk yang ditawarkan perusahaan. Sehingga volume 

penjualan yang diharapkan pun akan tercapai. 

 



42 
  

b. Merendahkan Biaya Distribusi 

Penurunan biaya dapat direalisasikan dengan mengatur segala 

kegiatan distribusi suatu perusahaan secara efektif. Pengendalian 

kegiatan tersebut secara sistematis akan membuahkan penyederhanaan, 

dapat dimisalkan meniadakan gudang yang tidak diperlukan. 

c. Menimbulkan Pertambahan Volume Penjualan 

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. 

d. Menciptakan Manfaat Waktu dan Tempat 

Nilai ekonomis penyimpanan adalah fakta terciptanya manfaat 

waktu dan tempat. Penyimpanan diperlukan untuk mengoreksi ketidak-

seimbangan dalam saat (timing) produksi dan konsumsi. Sebagai contoh; 

dalam hasil pertanian, produksi berlaku secara musiman. Sedang 

konsumsi berlaku setahun terus menerus. 

e. Menstabilkan Harga-harga 

Jika pasar sasaran untuk sementara mengalami kejenuhan akan 

produk tertentu, penjual biasanya menimbun suatu produk sampai 
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keadaan penawaran dan permintaan menjadi seimbang kembali. Dengan 

pendistribusian barang secara bijaksana dari suatu pasar ke pasar 

lainnya, hal tersebut dapat mengakibatkan: pertama, memungkinkan 

penjual menghindari pasar dengan harga-harga tertekan. Kedua, 

memungkinkan penjual memanfaatkan pasar yang persediaannya 

terbatas dan harga lebih tinggi. 

Pada umumnya, kemacetan dalam pendistribusikan barang dan jasa 

akan banyak menimbulkan kesulitan baik dipihak konsumen maupun 

produsen. Kesulitan yang akan terjadi di pihak produsen meliputi 

terganggunya penerimaan pendapatan dari penjualan sehingga target 

penjualan (volume penjualan) yang telah ditentukan tidak dapat terpenuhi. 

Hal ini akan menyebabkan arus pendapatan yang dibutuhkan perusahaan 

untuk melangsungkan kontinuitasnya tidak dapat diharapkan. Sedangkan 

kesulitan yang akan timbul di pihak konsumen akan menyebabkan 

kecenderungan harga yang meningkat. Kecenderungan harga yang 

meningkat terjadi akibat berkurangnya barang yang ditawarkan. 

Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila perusahaan memahami 

kebijaksanaan distribusi terutama yang menyangkut pemilihan dan 

penentuan saluran distribusi. Pemilihan dan penentuan saluran distribusi 

bukan suatu hal yang mudah karena kesalahan dalam menentukan saluran 

distribusi akan dapat menggagalkan tujuan perusahaan yang telah di 

tentukan. Pemilihan saluran distribusi yang salah dapat menimbulkan 

penghamburan biaya atau pemborosan, serta dapat memperlambat dan 
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menghambat upaya penyaluran barang dan jasa yang dihasilkan ke 

konsumen. 

Jika saluran distribusi yang digunakan tidak mempunyai 

kemampuan, inisiatif, kreatifitas serta tanggung jawab dalam menciptakan 

transaksi, maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah dijelaskan 

diatas dapat dihindari. Oleh sebab itu saluran distribusi sangat besar 

pengaruhnya terhadap kelancaran penjualan serta tingkat volume 

penjualannya itu sendiri. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai pengaruh saluran distribusi terhadap volume 

penjualan. Kerangka pemikiran merupakan reviw atau ringkasan tujuan 

pustaka yang dituangkan dalam bentuk kerangka (skema) serta mencerminkan 

keterkaitan antar variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan teori-teori yang 

telah dijelaskan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka teori dalam 

gambar 3 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3  

Kerangka Pikir 

Pengaruh Biaya Distribusi Terhadap  

Peningkatan Volume penjualan 

PENJUALAN 
- Penjualan selama tahun 

2005 sampai tahun 2010 

BIAYA DISTRIBUSI 
Biaya Penjualan (X1) 
Biaya Transportasi (X2) 
Biaya Pergudangan (X3) 
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Biaya distribusi merupakan seluruh biaya yang digunakan untuk 

mengelola saluran distribusi suatu produk dan jasa, indikator untuk biaya 

distribusi meliputi biaya penjualan, biaya transportasi dan biaya pergudangan. 

Biaya distribusi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan efisiensi 

terhadap kegiatan distribusi sehingga mempengaruhi volume penjualan. 

D. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang sifatnya 

sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul ( Sugiyono, 2004:64 ) untuk menjawab sementara 

atas permasalahan tersebut diatas maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

“Variabel biaya penjualan, biaya transportasi, dan biaya pergudangan 

berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan pada KSU Brosem, 

baik secara parsial maupun secara simultan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 


