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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

 Pemasaran  merupakan  salah  satu  dari  kegiatan  pokok  yang 

dilakukan  oleh  para  pengusaha  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan 

kelangsungan  usahanya. Posisi pemasaran berada  antara produsen dan  

konsumen,  artinya  pemasaran merupakan  alat  penghubung  antara  produsen  

dan  konsumen.  Fungsi pemasaran sebagai penghubung menjadikan kegiatan  

pemasaran  yang  efektif  sangat dibutuhkan setiap perusahaan untuk  menunjang  

tujuan  yang  ingin  dicapai  yaitu  laba  yang  maksimal. Oleh karena itu  dapat  

dikatakan  berhasil  tidaknya  pencapaian  tujuan  bisnis  tergantung  pada  

keahlian  manajemen perusahaan dalam bidang pemasaran. 

 Kemampuan  perusahaan dalam menjual produknya menentukan 

keberhasilan  dalam  mencari  keuntungan,  apabila  perusahaan  tidak mampu 

menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian.  Menurut Basu  Swastha  

DH  (2004)  tujuan  umum  penjualan  dalam perusahaan yaitu :1)  mencapai 

volume penjualan, 2)  mendapatkan laba tertentu, 3)  menunjang pertumbuhan 

perusahaan. 

 Salah satu faktor berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan 

dalam menjual produknya adalah distribusi. Kegiatan distribusi dimaksudkan 

untuk memperlancar arus produk dari produsen ke konsumen dengan cepat dan 

tepat. Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh  
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produsen  untuk  menyalurkan  barang  yang  diproduksi  kepada konsumen  atau  

pemakai  industri.  Dapat dikatakan saluran distribusi berperan dalam menunjang 

kelancaran penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Saluran 

distribusi juga menciptakan faedah yang menjadi dasar bagi terwujudnya nilai 

suatu barang atau jasa mempunyai manfaat bagi yang menggunakannya.. Saluran 

distribusi yang tepat sangat penting dalam menyampaikan produk ke pasar 

sasaran. Ketepatan perusahaan dalam memilih dan menentukan saluran distribusi 

yang digunakan akan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan pemasaran secara keseluruhan. Kesalahan dalam pemilihan 

saluran distribusi akan sangat merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan 

untuk masa yang akan sekarang dan untuk masa yang akan datang. Oleh karena 

itu yang harus diperhatikan perusahaan bukan hanya semata-mata untuk 

memproduksi saja, namun juga bagaiman menyalurkan hasil produksinya ke 

pasar. 

 Tidak dapat dipungkiri saluran distribusi merupakan faktor yang sangat  

penting dalam mempengaruhi volume penjualan, dan memberikan laba yang 

maksimun.  Penentuan saluran distribusi harus mempertimbangkan kebijakan 

perusahaan dan menyesuaikan dengan jenis barang yang dijual. Perusahaan juga 

perlu mempertimbangkan mata  rantai  saluran  distribusi, karena makin luas   

mata rantai saluran distribusi  akan  menimbulkan  biaya  yang  lebih  besar. 

Namun semakin  luas  saluran  distribusi  maka  produk  perusahaan  akan 

semakin  dikenal  luas oleh  mayarakat  dan diharpakan dapat mendorong  



3 
 

peningkatan angka penjualan  yang pada akhirnya  berdampak  pada  peningkatan  

volume penjualan. 

Kegiatan distribusi tidak dapat dapat dilepaskan dari unsur biaya. 

Pelaksanaan  kegiatan  saluran  distribusi membutuhkan  biaya  agar  tujuan  yang  

diharapkan  dapat  tercapai.  Biaya merupakan suatu hal yang sangat penting, 

karena tanpa adanya biaya maka distribusi tidak dapat dilakukan dengan  baik, 

sehingga produk yang akan dijual tidak dapat di distribusikan kepada  konsumen. 

Oleh karena itu perusahaan yang ingin unggul dalam persaingan pasar, akan 

berusaha memasarkan produknya di pasar yang memilki peluang yang besar 

dengan pembeli yang potensial. Alasan tersebut yang mendorong perusahaan 

mengetahui karakteristik pasar dan struktur pasar dan berupaya untuk 

menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan  keinginan dan kebutuhan 

konsumen.Biaya saluran  distribusi  meliputi keseluruhan  biaya-biaya  yang 

dikeluarkan  oleh  perusahaan  untuk  melakukan  kegiatan  pendistribusian 

produk-produk  yang  dimiliki  perusahaan.  Banyak sedikitnya kegiatan distribusi 

yang dilakukan akan mempengaruhi biaya distribusi yang akan dikeluarkan. Biaya  

yang  dikeluarkan  tersebut,  baik  dalam  jumlah besar maupun kecil diharapkan 

dapat meningkatkan volume penjualan. 

 Meskipun tidak mudah bagi produsen dalam menentukan saluran 

distribusi yang tepat, namun pemilihan saluran distribusi adalah hal yang sangat 

penting mengingat pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan 

tempat tinggal konsumen. Saluran distribusi yang tepat dapat menjamin 
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ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh konsumen saat dibutuhkan. Selain itu 

saluran yang dipilih akan mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran yang 

lainnya. Sebaliknya, kesalahan dalam memilih saluran distribusi akan 

mengakibatkan tergangunya kelancaran arus barang dan jasa dari tangan produsen 

ketangan konsumen atau saluran distribusi yang dipilih tidak efektif sebagai hasil 

yang dicapai tidak optimal dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  

PT. Surya Jaya Abadi Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang industri pangan (corned beef dan jamur). Sejak berdiri tahun 1989 

hingga saat ini usaha utama  PT. Surya Jaya Abadi Perkasa adalah perdagangan 

dan penyalur atau distributor jamur di wilayah Probolinggo. Perkembangan 

penjualan  PT. Surya Jaya Abadi Perkasa cenderung mengalami penurunan, 

sebagaimana tampak pada tabel 1.1, target dan realisasi penjualan PT. Surya Jaya 

Abadi Perkasa mulai tahun 2008-2012 cenderung menurun. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penjualan  

PT. Surya Jaya Abadi Perkasa Probolinggo  

Tahun 
Target 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Deviasi 

(Rp) Prosentase 

2008 56.021.890.000 53.065.741.000 -2.956.149.000 -5,28% 

2009 74.203.636.000 66.733.577.000 -7.470.059.000 -10,07% 

2010 63.326.113.000 50.585.284.000 -12.740.829.000 -20,12% 

2011 63.193.203.000 58.755.675.000 -4.437.528.000 -7,02% 

2012 68.354.111.000 66.907.952.000 -1.446.159.000 -2,12% 

 Sumber: PT. Surya Jaya Abadi Perkasa Probolinggo. 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan selama lima tahun terakhir target penjualan 

tidak pernah terealisasi, meskipun selama tahun tahun 2011-2012 semakin kecil 

deviasinya. Hal ini dapat terjadi karena salahnya penetapan target penjualan, dan 
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banyaknya pesaing dengan produk yang sejenis. Target penjualan tidak tercapai 

dapat juga disebabkan karena saluran distribusi yang dipilih tidak tepat dan 

sempitnya wilayah pemasaran produk. Selama ini perusahaan memanfaatkan 

saluran distribusi tidak langsung dalam menyalurkan produknya kepada 

konsumen. Perusahaan memanfaatkan agen sebagai perantara dalam menyalurkan 

hasil produksinya kepada konsumen. 

Marketing mix sendiri terdiri dari 4P yaitu Product (produk), Price 

(harga), Promotion (promosi), Place (tempat). Dari ke 4P tersebut salah satu dari 

komponen marketing mix yang penting diperhatikan oleh produsen khususnya 

barang-barang konsumsi adalah place (tempat), karena barang konsumsi adalah 

barang yang harus ada pada saat sewaktu-waktu konsumen membutuhkan. Oleh 

karena itu produsen barang konsumsi menempatkan produknya sedekat mungkin 

dengan konsumen, pertimbangan ini harus di perhatikan oleh PT. Surya Jaya 

Abadi Perkasa dalam menentukan saluran distribusi produknya dalam 

meningkatkan volume penjualan. Saluran distribusi yang harus dipertimbangkan 

meliputi biaya transportasi, biaya agen, biaya pemesanan, biaya pengawasan 

persediaan untuk menyalurkan produk dari produsen sampai ke tangan konsumen. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis tentang 

“Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Pada PT. Surya 

Jaya Abadi Perkasa Probolinggo”. 

 

 



6 
 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dapat penulis kemukakan sesuai dengan latar 

belakang adalah: 

1. Apakah biaya saluran distribusi yang terdiri dari biaya transportasi (X1), biaya 

agen (X2), biaya pemesanan(X3), dan biaya pengawasan persediaan (X4) 

berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan pada “PT. Surya Jaya Abadi 

Perkasa” Probolinggo? 

2. Biaya saluran distribusi manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

volume penjualan pada “PT. Surya Jaya Abadi Perkasa” Probolinggo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Apakah biaya saluran distribusi yang terdiri dari biaya 

transportasi (X1), biaya agen (X2), biaya pemesanan(X3), dan biaya 

pengawasan persediaan (X4) berpengaruh signifikan terhadap volume 

penjualan pada “PT. Surya Jaya Abadi Perkasa” Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya saluran distribusi yang paling dominan 

terhadap volume penjualan oleh “PT. Surya Jaya Abadi Perkasa”. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis. 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan keilmuan 

pemasaran khususnya mengenai pengaruh biaya saluran distribusi terhadap 

volume penjualan suatu perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam 

menetapkan biaya saluran distribusi yang efisien dan meningkatkan volume 

penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


