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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh “Eko Puji Setyo Budi” dengan judul “Pengaruh 

biaya saluran distribusi  terhadap volume penjualan pada UD SINAR MAS 

Nganjuk”. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan variabel 

bebas biaya transportasi, biaya agen, biaya pemesanan, dan biaya pengawasan 

persediaan. Hasil uji statistiknya menunjukkan keempat variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Sedangkan  variabel biaya 

transportasi lebih dominan mempengaruhi volume penjualan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh “Indrawati” dengan judul “Analisis Pengaruh 

biaya saluran distribusi  terhadap volume penjualan pada CV. Mekar Sejahtera 

Abadi Semarang”. Penelitian ini menggunakan regresi liner berganda dengan 

variabel bebas yang terdiri dari, biaya transportasi, biaya penjualan, dan biaya 

pergudangan. Hasil pengujian statistiknya menunjukkan ketiga variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Sedangkan 

variabel biaya pergudangan lebih dominan mempengaruhi volume penjualan. 

3. Penelitian Jolanda Nathalia (2013) tentang Pengaruh Biaya Saluran Distribusi 

Terhadap Volume Penjualan, bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya 

saluran distribusi terhadap volume penjualan produk keramik PT Catur Sentosa 

Adiprana,Tbk di Kota Makassar. Variabel independen yang diteliti yaitu 

saluran distribusi meliputi: biaya transportasi, biaya pergudangan, dan biaya 
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penjualan, dengan variabel dependen volume penjualan. Penelitian ini 

mengunakan analisis linier berganda, dan hasil uji regresi menunjukkan 

variabel yang paling dominan yang mempengaruhi volume penjualan adalah 

variabel biaya pergudangan. Sementara hasil uji signifikansi menunjukkan 

semua varaibel bebas berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan baik 

secara parsial maupun simultan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan pendapatan laba. 

Menurut Kotler  dan Amstrong (2006:13) pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan yang bernilai dengan pihak lain.  

Sedangkan Swasta (2005:5) mendefinisikan pemasaran adalah suatau 

system keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik pada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. 
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Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pemasaran merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau suatu organisasi untuk 

merencanakan kualitas produk, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. 

2. Pengertian Saluran Distribusi 

Banyak perushaan tidak dapat mencapai sasaran penjualan, disebabkan 

oleh tidak tepatnya saluran distribusi yang digunakan. Untuk itu kita ikuti dulu 

pendapat para ahli mengenai saluran distribusi atau saluran pemasaran ini, sebagai 

berikut; menurut Kotler (2002:558), “Saluran pemasaran adalah serangkaian 

organisasi yang tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk 

atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001:7), “Saluran distribusi” adalah 

seperangkat organisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang dilibatkan 

dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk digunakan atau 

dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:106), “Saluran pemasaran” adalah 

sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses 

pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Menurut Swastha dan irawan (2005: 286), “Saluran distribusi” merupakan 

sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan 

kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 
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Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi 

adalah merupakan jalan/jalur atau lorong yang terdiri dari lembaga-lembaga 

ekonomi melalui mana produsen dari suatu pemindahan barang kepada tangan 

pemakai akhir. 

Kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi dapat menggagalkan tujuan 

perusahaan atau mungkin pula timbul suatu pemborosan, karena persoalan saluran 

distribusi akan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan yang menginginkan 

perkembangan. Sekalipun kebijakan saluran distribusi telah ditetapkan tetapi 

manajer pemasaran harus selalu mengadakan penelitian terhadap efektifitas yang 

dapat dicapai dan harus disesuaikan dengan perkembangan dalam dunia bisnis 

memungkinkan timbulnya saluran baru yang lebih effisiensi, sehingga dengan ini 

akan dapat dicapai efisiensi yang lebih besar.  

3. Fungsi Saluran Distribusi 

Saluran distribusi yang dipilih oleh perusahaan haruslah mempunyai 

fungsi-fungsi tertentu yang dapat menguntungkan perusahaan. Adapun fungsi-

fungsi dari saluran distribusi atau saluran pemasaran yang dapat menguntungkan 

perusahaan menurut Kotler (2002:559): 

a. Mereka mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, pesaing, serta 

pelaku, dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun yang potensial dalam 

lingkungan pemasaran. 

b. Mereka mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk 

merangsang pembelian. 
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c. Mereka mencapai persetujuan akhir mengenai harga syarat lain sehingga 

transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

d. Mereka melakukan pemesanan ke perusahaan manufaktur. 

e. Mereka memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada berbagai 

level saluran pemasaran. 

f. Mereka menanggung risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi 

saluran pemasaran tersebut 

g. Mereka mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk 

fisik dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 

h. Mereka mengatur pelunasan tagihan pembeli melalui bank dan institusi 

keuangan lainnya. 

i. Mereka mengawasi transfer kepemilikan actual dari suatu organisasi atau 

orang kepada organisasi atau ke orang yang lain. 

4. Penggunaan Perantara Untuk Meningkatkan Efiensi Distribusi 

Selama suatu lembaga atau perusahaan itu menawarkan barang atau jasa, 

masalah distribusi ini tidak dapat dipisahkan.Kegiatan distribusi selalu dilakukan 

meskipun tidak menggunakan perantara sebagai lembaga.Jadi, kegiatan 

distribusinya langsung diarahkan oleh produsen kepada konsumennya.Namun 

tidak jarang para perantara ini digunakan oleh produsen untuk mendistribusikan 

hasil produksinya kepada pembeli akhir.Pada umumnya, alasan utama untuk 

menggunakan perantara adalah bahwa dapat membantu meningkatkan efisiensi 

distribusi menurut  Swastha  dan Irawan (2001:288). 
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Menurut Swastha dan Irawan (2001:288), “perantara pemasaran ini 

merupakan lembaga atau individu yang menjalankan kegiatan khusus dibidang 

distribusi”. Mereka itu adalah: 

a. Perantara pedagang 

b. Perantara agen 

Meskipun sama-sama perantara, tetapi mereka mempunyai perbedaan-

perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya: 

 

a. Perantara pedagang 

Pada dasarnya, perantara pedagang (merchant middleman) ini 

bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang 

dipasarkannya.Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam golongan 

perantara pedagang adalah pedagang besar (wholesaler) dan pengecer 

(retailer). 

1) Pedagang besar 

Adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual 

kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain atau 

kepada pemakai industri, pemakai lembaga, dan pemakai komersial 

yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada konsumen 

akhir. 

2) Pengecer  
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Adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha 

menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi 

(non bisnis). 

b. Perantara agen. 

Agen adalah lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan 

menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan 

penjualan atau distribusi barang, tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk 

memiliki barang yang diperdagangkan. 

Pada dasarnya, perantara agen dapat digolongkan ke dalam dua 

golongan, yakni agen penunjang (facilitating agent) dan agen pelengkap 

(supplemental agent) 

1) Agen penunjang 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan 

kegiatannya dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. 

Mereka terbagi dalam beberapa golongan, yaitu: 

 Agen pengangkutan borongan  

 Agen penyimpanan 

 Agen pengangkutan khusus 

 Agen pembelian dan penjualan  

Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk 

memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga 

mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan penjual. 
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2) Agen pelengkap 

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa 

tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki 

adanya kekurangan-kekurangan. Jasa-jasa yang dilakukan antara 

lain berupa: 

 Jasa pembimbingan/konsultasi 

 Jasa finansial 

 Jasa informasi 

 Jasa khusus lainnya 

Adapun keuntungan menggunakan perantara menurut Swastha dan Irawan 

(2001:290), yaitu: 

a. Mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai 

konsumen. 

b. Kegiatan distribusinya cukup baik bilamana perantara sudah mempunyai 

pengalaman. 

c. Perantara dapat membantu menyediakan peralatan dan jasa reparasi yang 

dibutuhkan untuk beberapa jenis produk tertentu, sehingga produsen tidak 

perlu menyediakan. 

d. Perantara dapat membantu dibidang pengangkutan dengan menyediakan 

alat – alat transport sehingga meringankan beban produsen maupun 

konsumen untuk mencarinya. 
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e. Perantara dapat membantu di bidang penyimpanan dengan menyediakan 

fasilitas – fasilitas penyimpanan lainnya sehingga sewaktu – waktu 

dibutuhkan oleh konsumen. 

f. Perantara dapat membantu di bidang keuangan dengan menyediakan 

sejumlah dana untuk melakukan penjualan secara kredit kepada pembeli 

akhir atau untuk melakukan pembelian tunai dari produsen. 

g. Keuntungan lain yang dapat diharapkan oleh produsen dari perantara iini 

adalah : 

1. Membantu dalam pencarian konsumen. 

2. Membantu dalam kegiatan promosi. 

3. Membantu dalam penyediaan informasi. 

4. Membantu dalam pengepakan dan pembungkusan. 

5. Membantu dalam penyortiran. 

5. Sistem Pemasaran Vertikal 

Menurut Kotler (2002:575) sistem pemasaran vertikal salah satu 

perkembangan saluran pemasaran terbaru adalah munculnya sistem pemasaran 

vertikal, untuk menantang saluran pemasaran konvensional. Saluran pemasaran 

konvensional terdiri dari seorang produsen independen, pedagang besar, dan 

pengecer. Sistem pemasaran vertikal (vertical marketing system-VMS), 

sebaliknya, terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pengecer yang bertindak 

sebagai suatu sistem yang menyatu. Ada tiga jenis VMS yaitu:  
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a. VMS Korporasi 

Menggabungkan serangkaian tahap produksi dan distribusi 

dibawah kepemilikan tunggal  

b. VMS Teradministrasi 

Mengkoordinasikan serangkaian tahap produksi dan distribusi 

tidak melalui kepemilikan biasa tetapi melalui ukuran dan kekuatan salah 

satu anggota. 

c. VMS Kontraktual 

Terdiri dari perusahaan-perusahaan independen pada berbagai level 

produksi dan distribusi yang menyatukan program mereka berdasarkan 

kontrak untuk memperoleh lebih banyak pengaruh ekonomi atau penjualan 

daripada yang dapat mereka capai sendiri. Ada tiga jenis VMS Kontraktual 

yaitu: 

1) Jaringan sukarela yang disponsori pedagang besar 

2) Koperasi Pengecer 

3) Organisasi waralaba. 

6. Sistem Pemasaran Horizontal 

Menurut Kotler (2002:577) perkembangan saluran yang lain adalah sistem 

pemasaran horizontal, yaitu dua perusahaan atau lebih yang tidak berhubungan 

menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang 

pemasaran  yang muncul. 
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7. Struktur Level Saluran Distribusi 

Saluran Pemasaran Barang Konsumsi. 

Gambar 2.1 

Level 0 Level 1 Level 2 Level 2 Level 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler (2002:561) 
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Gambar 2.2 

Saluran Pemasaran Barang Industri 

Level 0 Level 1  Level 2 Level 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler (2002:561) 
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produsen juga ada pilihan untuk menggunakan cabang atau kantor 

penjualan. 

1) Produsen - Konsumen  

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan yang 

paling sederhana untuk barang-barang konsumsi/konsumen adalah 

dari produsen langsung kepada konsumen, tanpa campur tangan 

perantara. Produsen dapat menjual dari pintu ke pintu (house to 

house) atau pesan lewat pos (mail order). 

2) Produsen - Pengecer - Konsumen  

Pengecer besar langsung melakukan pembelian pada 

produsen. Ada pula beberapa produsen yang mendirikan toko 

pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen. 

Namun alternatif yang terakhir ini tidak umum dipakai. 

3) Produsen - Pedagang Besar - Pengecer - Konsumen  

Saluran distribusi semacam ini memang ada yang 

dinamakan saluran distribusi tradisional barang. Produsen hanya 

melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar 

saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer 

dilayani pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani 

pengecer saja.  
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4) Produsen - Agen - Pengecer - Konsumen  

Produsen memlih agen (agen penjualan atau agen pabrik) 

sebagainya penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan 

besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya 

terutama ditujukan kepada para pengecer besar. 

5) Produsen - Agen - Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan 

agen sebgai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada 

pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. 

Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen 

penjualan. 

b. Saluran Distribusi Barang Industri 

Empat jenis saluran banyak digunakan untuk mencapai pemakai-

pemakai industri. Produsen dapat menggunakan cabang atau kantor 

penjualan untuk mencapai lembaga berikutnya di dalam saluran, atau dua 

lapisan pedagang besar dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Yaitu: 

1) Produsen – Pemakai Industrial 

Saluran distribusi dari produsen 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. Saluran distribusi semacam 
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ini cocok untuk barang-barang industri seperti: lokomotif, kapal, 

pesawat terbang, dan sebagainya (yang tergolong jenis instalasi).  

2) Produsen – Distribusi Industrial – pemakai  

Produsen kelengkapan-kelengkapan operasi atau peralatan 

asesori kecil kerapkali menggaunakan jasa distributor industrial 

utnuk memasuki pasaran mereka. 

3) Produsen – Agen – Pemakai 

Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mempunyai bagian 

pemasaran sendiri menganggap saluran ini penting.Selain itu, yang 

hendak memasarkan produk baru atau hendak memasuki pasaran 

baru lebih suka menggunakan jasa agen daripada menggunakan 

tenaga penjualan sendiri. 

4) Produsen – Agen – Distributor Industrial – Pemakai  

Saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan 

dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualannya terlalu 

kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu, faktor penyimpanan 

pada saluran perlu dipertimbangkan pula, dalam hal ini agen 

penunjang seperti agen penyimpanan sangat penting peranannya.  

9. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Saluran Distribusi 

Produsen harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat 

berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusinya. Pemilihan saluran distribusi 
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yang efektif akan mampu mendorong peningkatan penjualan yang diharapkan, 

sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin.  

Faktor-faktor tersebut menurut Menurut Swastha dan Irawan (2001:299), 

antara lain menyangkut : 

a. Pertimbangan Pasar (Market Consideration)  

b. Pertimbangan Barang (Product Consideration)  

c. Pertimbangan Perusahaan (Company Consideration)  

d. Pertimbangan Perantara (Middle Consideration)  

 

a. Pertimbangan Pasar (Market Consideration)  

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, 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. 
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3) Konsentrasi pasar secara geografis  

Secara geografis pasar dapat dibagi 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 distribusi yang dipakainya. Jika 

volume yang dibeli oleh pemakai industri tidak begitu besar atau 

relatif kecil, maka perusahaan dapat menggunakan distributor 

industri. 

5) Kebiasaan dalam pembelian  

Kebiasaan membeli dari konsumen akhir dan pemakai 

indsutri kecil sangat berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan 

dalam penyaluran. Termasuk dalam kebiasaan membeli ini antara 

lain kemauan untuk membelanjakan uangnya, tertarik pada 

pembelian dengan kredit, lebih senang melakukan pembelian yang 

tidak berkali-kali, dan tartar 

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 relatif rendah maka 

produsen cenderung untuk menggunakan saluran distribusi yang 

panjang.Tetapi sebaliknya, jika nilai unitnya relatif tinggi maka 

saluran distribusinya pendek atau langsung. 

2) Besar dan berat barang  

Manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut 

dalam hubungannya dengan nilai barang secara keseluruhan 

dimana besar dan berat barang sangat menentukan.Jika ongkos 

angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai barangnya sehingga 

terdapt beban yang berat bagi perusahaan, maka sebagian beban 

tersebut dapat dialihkan kepada perantara.Jadi, 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 dipilih perantara yang memiliki fasilitas penyimpanan 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.Mereka 

juga harus dapat memberikan pelayanan baik sebelum maupun 

sesudah penjualan.Pekerjaan seperti ini jarang sekali atau bahkan 

tidak pernah dilakukan oleh pedagang besar/grosir. 

6) Barang standar dan pesanan 

Jika barang yang dijual berupa barang standar maka 

dipelihara sejumlah persediaan pada penyalur.Demikian pula 

sebaliknya, kalau barang yang dijual berdasarkan pesanan maka 

penyalur tidak perlu memelihara persediaan. 

7) Luasnya product line 

Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang saja, 

maka penggunaan pedagang besar sebagai penyalur baik.Tetapi, 

jika macam barangnya banyak maka perusahaan dapat menjual 

langsung kepada para pengecer. 

c. Pertimbangan Perusahaan 

Dari segi perusahaan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

adalah:  

1) Sumber pembelanjaan 

Penggunaan saluran distribusi langsung atau pendek 

biasanya memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena 

itu, saluran distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh 

perusahaan yang kuat dibidang keuangannya. Perusahaan yang 
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tidak kuat kondisi keuangannya akan cenderung menggunakan 

saluran distribusi lebih panjang.  

2) Pengalaman dan kemampuan manajemen 

Biasanya, perusahaan yang menjual barang baru, atau ingin 

memasuki pasaran baru, lebih suka menggunakan perantara.Hal ini 

disebabkan karena umumnya para perantara sudah mempunyai 

pengalaman, sehingga manajemen dapat mengambil pelajaran dari 

mereka. 

3) Pengawasan saluran 

Faktor pengawasan saluran kadang-kadang menjadi pusat 

perhatian produsen dalam kebijakasanaan saluran distribusinya. 

Pengawasan akan lebih mudah dilakukan bilamana saluran 

distribusinya pendek. Jadi, perusahaan yang ingin mengawasi 

penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek 

walaupun ongkosnya tinggi. 

4) Pelayanan yang akan diberikan oleh penjual 

Jika produsen  mau memberikan pelayanan yang lebih baik 

seperti membangun etalase (ruang peragaan), mencarikan pembeli 

untuk perantara, maka akan banyak perantara bersedia menjadi 

penyalurnya 
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d. Pertimbangan Perantara 

Pada segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan 

adalah: 

1) Pelayanan yang diberikan oleh perantara 

Jika perantara mau memberikan pelayanan yang lebih baik, 

misalnya dengan mendiakan fasilitas penyimpanan, maka produsen 

akan bersedia menggunakannya sebagai penyalur. 

2) Kegunaan perantara 

Perantara akan digunakan sebgai penyalur apabila ia dapat 

membawa barang produsen dalam persaingan, dan selalu 

mempunyai inisiatif untuk memberikan usul tentang barang baru. 

3) Sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen  

Kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan 

oleh produsen, misalnya resiko turunnya harga, maka produsen 

dapat memilih sebagai penyalur. Hal ini dapat memperingan 

tanggung jawab produsen dalam menghadapi berbagai macam 

resiko. 

4) Volume penjualan  

Dalam hal ini, produsen cenderung memilih perantara yang 

dapat menawarkan barangnya dalam volume yang besar untuk 

jangka waktu lama. 
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5) Ongkos  

Jika ongkos dalam penyaluran barang dapat lebih ringan 

dengan digunakannya perantara, maka hal ini dapat dilaksanakan 

terus. 

10. Cakupan Distribusi 

Aspek ini berkaitan dengan penentuan jumlah perantara di suatu wilayah. 

Tujuannya adalah melayani pasar dengan biaya minimal namun bias menciptakan 

citra produk sesuai harapan. Menurut Tjiptono dan Chandra (2012:413) alternatif 

cakupan distribusi ada tiga macam dan pemilihannya mensyaratkan pemahaman 

pemasar mengenai kebiasaan pembelian pelanggan, tingkat gross margin dan 

turnover, kemampuan pengecer dalam menyediakan layanan dan menjual seluruh 

lini produk perusahaan serta kelas produk. 

a. Distribusi eksklusif, yaitu pemasar hanya menunjuk satu orang 

/perusahaan perantara khusus untuk menyalurkan produknya di daerah 

atau wilayah tertentu, dengan syarat perantara itu tidak boleh menjual 

produk produsen lain. Alternatif ini membutuhkan kemitraan yang 

harmonis antara produsen dan perantara. Produk yang cocok menggunakan 

alternatif ini adalah: 

1) Specialty product, adalah produk-produk yang memiliki 

karakteristik atau identifikasi merek unik, dimana sekelompok 

konsumen bersedia melakukan berbagai usaha khusus untuk 

membelinya. Biasanya produk yang masuk dalam kategori ini 
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meliputi barang-barang mewah dengan merek dan model spesifik 

yang ditujukan bagai konsumen kelas atas, contohnya Mercedes 

benz, Lamborghini, Porsche, Rolex, Harley-Davidson, dan 

sejenisnya. 

2) Shopping Product, adalah produk yang dalam proses pemilihan 

dan pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai 

alternatif yang tersedia, baik dalam hal harga, kualitas, fitur, 

maupun model spesifik. Contohnya antara lain peralatan rumah 

tangga, pakaian (secara umum), dan mebel. Shopping Product 

masih bias dibedakan menjadi homogeneus shopping products 

(konsumen mempersepsikan kualitas antar produk serupa, namun 

harganya berbeda signifikan; contohnya tape recorder, radio 

AM/FM, DVD player, CD, sepeda motor buatan RRC, dan 

seterusnya) dan heterogeneous shopping product (konsumen 

mempersepsikanaspek fitur produk lebih penting dibandingkan 

dimensi harga, contohnya busana, mebel, perlengkapan rumah 

tangga, telepon genggam, dan lain-lain) 

Meskipun demikian, strategi ini juga cenderung dipilih jika 

perantara harus memasang instalasi tertentu dan menyediakan jasa 

reparasi. Keunggulan distribusi eksklusif meliputi: 
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1) Loyalitas perantara relatif tinggi, sehingga perusahaan bisa 

memperoleh dukungan penjualan yang kuat dan data-data yang 

menunjang proses peramalan bisnis dan riset pasar. 

2) Meningkatkan citra produk. 

3) Tingkat pengendalian yang tinggi atas harga, promosi, fasilitas 

kredit, serta jasa/layanan yang diberikan perantara 

4) Sedangkan kelemahan distribusi eksklusif antara lain. 

5) Volume pejualan realtif rendah (dikarenakan terbatasnya jumlah 

distributor dan jaringan distribusi dibandingkan distribusi intensif), 

6) Ketergantungan pada satu distributor menyebabkan opportunity 

cost produsen di setiap wilayah pemasaran spesifik menjadi besar, 

7) Distribusi eksklusif sering menjadi sasaran undang-undang anti 

monopoli di sejumlah Negara. 

b. Distribusi intensif, yaitu produsen berusaha menyediakan produknya di 

semua gerai ritel yang mungkin memasarkannya. Alternatif ini 

mengandung resiko-resiko berikut: 

1) Item produk yang dijual harus relatif murah harganya dan tingkat 

perputarannya cepat. 

2) Sulit mengendalikan gerai ritel yang jumlahnya banyak dan 

tersebar luas. 

3) Komitmen pengecer untuk melakukan promosi produk relatif 

rendah. 
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c. Distribusi selektif, yaitu memasarkan produk perusahaan di beberapa gerai 

ritel saja dalam suatu daerah pemasaran tertentu. Alternatif ini merupakan 

perpaduan antara distribusi intensif. 

11. Macam-Macam Biaya Saluran Distribusi 

Macam-macam biaya saluran distribusi Menurut Basu Swastha (1993:224) 

adalah sebagai berikut: 

a. Biaya transportasi 

Pemasar perlu mmperhatikan penentuan angkutan/transportasi 

dalam perusahaannya. Pilihan alat angkut akan mempengaruhi penetapan 

harga barang, kegiatan pengiriman tepat pada waktunya serta kondisi 

barang jika sudah sampai. 

b. Biaya agen 

Biaya yang dikeluarkan untuk gaji para pengecer yang ada pada 

suatu perusahaan  

c. Biaya pemesanan 

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah pesanan-pesanan 

yang ada 

d. Biaya pengawasa persediaan 

Biaya pengawasan persediaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Biaya perolehan, adalah biaya untuk membuat atau membeli 

barang-barang yang disimpan. 



33 
 

b. Biaya penyimpanan, adalah biaya-biaya seperti, biaya simpan 

digudang, biaya investasi, kerugian yang diakibatkan oleh 

kerusakan atau hilangnya barang, pajak dan sebagainya. 

 

C. KERANGKA KONSEPTUAL 

Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Model konsep yang dikembangkan dalam penelitian 

 

Sesuai dengan gambar di atas, dapat diketahui bahwa variabel biaya 

transportasi, biaya agen, biaya pemesanan, dan biaya pengawasan persediaan 

mempengaruhi suatu volume penjualan didalam suatu perusahaan. Hubungan 

pengaruh ini ditunjukan dengan tanda panah yang berasal dari variabel variabel 

Volume 

Penjualan 

(Y) 

(Y) 

Biaya Transportasi 

(X1) 

Biaya Agen 
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biaya transportasi, biaya agen, biaya pemesanan, dan biaya pengawasan 

persediaan menuju ke volume penjualan. 

 

D. Hipotesis  

1. H1 : Diduga bahwa biaya saluran distribusi yang terdiri dari biaya transportasi, 

biaya agen, biaya pemesanan dan biaya pengawasan persediaan berpengaruh 

signifikan terhadap volume penjualan pada “ PT. Surya Jaya Abadi Perkasa” 

Probolinggo. 

2. H2 : Diduga bahwa biaya saluran distribusi biaya transportasi, mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap volume penjualan pada “ PT. Surya Jaya 

Abadi Perkasa” probolinggo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


