
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian di Indonesia pada saat ini cukup pesat, hal 

tersebut dapat dilihat dengan banyaknya perusahaan yang semakin berkembang. 

Sehingga menyebabkan perusahaan akan mengalami banyak tantangan dalam 

menjalankan usahanya di berbagai bidang. Tidak terkecuali bagi perusahaan yang 

bergerak di bidang agribisnis yang menjadi salah satu penopang pembangunan 

industri negara. Hal ini didukung oleh sistem pertanian tangguh yang menjadi titik 

berat pembangunan ekonomi nasional.  

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas dapat diartikan bahwa industri 

yang perlu dikembangkan adalah industri-industri yang mengolah hasil pertanian 

primer menjadi produk olahan, yakni agroindustri. Agroindustri sendiri tidak 

mungkin berkembang dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia bila tidak didukung 

oleh pertanian primer sebagai penghasil bahan baku. Pertanian primer tidak akan 

mampu berkembang bila tidak didukung oleh pengembangan industri-industri 

yang menghasilkan sarana produksi.  

Menurut hasil identifikasi Ditjen Bina Produksi, BPS tahun 2006. 

Komoditas buah-buahan dan sayuran merupakan salah satu sumber akselerasi 

pertumbuhan sektor pertanian karena sifat permintaannya yang elastis terhadap 

pendapatan. Dilihat dari ketersediaan lahan, komoditas ini masih memungkinkan 

untuk dikembangkan pada skala yang lebih luas. Potensi lahan untuk 

pengembangannya mencakup lahan pekarangan seluas 5,33 juta ha, sementara 

lahan tidak diusahakan seluas 7,58 juta ha. (Sumber: 

http://www.dinpertantph.go.id). 

Potensi produk yang besar ini juga belum mampu dikelola secara optimal, 

karena petani menghadapi kendala dalam pemasaran seperti: sifat komoditas 

buah-buahan dan sayuran yang mudah rusak, menjadi permasalahan bagi petani 

dan pedagang karena dapat menimbulkan resiko fisik dan harga bagi pelaku 

agribisnis. Kualitas produk buah-buahan dan sayuran yang rendah berkaitan erat 

http://www.dinpertantph.go.id


dengan sistem produksi, sistem panen, penangganan pasca panen, sistem distribusi 

dan pemasaran. 

Saat ini Indonesia telah memasuki kondisi yang memaksa petani sebagai 

produsen utama produk-produk pertanian secara langsung dan tidak langsung 

memasuki persaingan dengan banyak produsen lain di tingkat global. Produk-

produk pertanian tidak hanya bersaing dengan produk-produk pertanian luar 

negeri di pasar global tetapi juga di pasar domestik. Dalam kondisi demikian 

persaingan menjadi semakin ketat, produsen kuat bersaing dengan produsen 

lemah, akibatnya produsen yang kalah bersaing akan semakin terasingkan. 

Keadaan demikian yang sekarang sedang terjadi dengan produk-produk pertanian 

khususnya produk pangan buah-buahan dan sayuran. 

Perkembangan tersebut menimbulkan adanya persaingan di antara 

perusahan-perusahaan. Banyaknya jumlah serta jenis produk yang dihasilkan, 

menimbulkan persaingan semakin meningkat di kalangan perusahaan penghasil 

produk sejenis. Oleh karena itu perusahaan pun ikut terdorong untuk dapat 

meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil produknya serta melakukan konsep 

pemasaran yang cepat dan tepat.  

Pemasaran merupakan proses yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen yang mempunyai kaitan erat dengan  kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan perlu merumuskan strategi 

pemasaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Di dalam bauran 

pemasaran (Marketing mix) terdapat alat-alat bantu perusahaan untuk melakukan 

pemasaran dengan tepat, salah satunya adalah distribusi. Kegiatan 

mendistribusikan atau menyalurkan suatu produk dari produsen kepada konsumen 

disebut dengan kegiatan distribusi. 

Distribusi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran yang berfungsi sebagai alat perantara atau penghubung antara 

produsen dengan konsumen. Hal ini bertujuan untuk menciptakan permintaan 

terhadap suatu produk perusahaan. Distribusi memegang peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Saluran distribusi yang baik dapat 



menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa adanya 

distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya. 

Keberhasilan penjualan suatu produk sering kali ditentukan oleh 

keberhasilan strategi distribusi yang dijalankan oleh perusahaan yang memasarkan 

produknya. Tidak heran jika perusahaan sering kali membutuhkan perantara-

perantara yang kompeten  untuk kegiatan distribusi.  Distribusi memiliki peranan 

penting dalam usaha memasarkan dan meningkatkan volume penjualan suatu 

produk perusahaan. Volume penjualan (sales volume) yaitu penjualan yang 

berhasil dicapai dan ingin dicapai oleh suatu perusahaan melalui jumlah produk 

atau merk suatu perusahaan yang terjual dalam suatu jangka waktu tertentu.   

Makmur Nanjung

 

adalah salah satu perusahaan dagang yang bergerak 

dalam bidang pertanian  penghasil  buah strawberry.  Perusahaan ini memulai 

usahanya untuk mendistribusikan buah strawberry yang dipetik langsung dari 

perkebunan di daerah Bandung Selatan.   Ketekunan yang selama ini dilakukan 

dapat mengangkat angka penjualan buah strawbery di Jabodetabek hingga rata-

rata lebih dari 1,12 ton per minggu. Para pelanggan Makmur Nanjung kebanyakan 

adalah pasar retail dan perusahaan juga melayani pesanan untuk partai besar 

seperti hotel, restaurant, cake shop juga beberapa industri yang berhubungan. 

Perusahaan Makmur Nanjung berpusat di daerah Jalan Terusan Patengan 

Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali, Ciwidey Kabupaten Bandung yang juga 

berfungsi sebagai pusat distribusi buah strawberry. Perusahan Makmur Nanjung 

perlu memperhatikan strategi saluran distribusinya yang dapat menimbulkan suatu 

kesulitan dan memerlukan penyelesaian atau sebuah solusi. Kondisi yang terjadi 

pada perusahaan Makmur Nanjung saat ini adalah terbatasnya kemampuan 

perusahaan dalam mengelola saluran distribusi. Seperti misalnya: kurangnya 

sarana transportasi, terbatasnya dana yang dimiliki, dan jumlah sumber daya 

manusia yang terbatas. 

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, penulis ingin memahami lebih dalam 

tentang saluran distribusi dengan segala aspeknya melalui suatu penelitian ilmiah 

atau penelaahan yang berdasarkan ilmu pengetahuan agar dapat menghasilkan 

kebenaran. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi yang 



berjudul PERANAN SALURAN DISTRIBUSI DALAM MENINGKATKAN 

VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN MAKMUR NANJUNG .  

1.2     Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan saluran distribusi pada Perusahaan  Makmur 

Nanjung? 

2. Bagaimana perkembangan penjualan produk pada Perusahaan 

Makmur Nanjung ? 

3. Sejauh mana peranan saluran distribusi dalam meningkatkan 

volume penjualan Perusahaan Makmur Nanjung ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Kebijakan saluran distribusi pada Perusahaan Makmur Nanjung. 

2. Perkembangan penjualan produk pada Perusahaan Makmur 

Nanjung. 

3. Peranan saluran distribusi dalam meningkatkan volume penjualan 

di Perusahaan Makmur Nanjung.  

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian , diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis  

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan 

pengembangan pola fikir. Memperdalam wawasan dan pengetahuan dalam 

bidang ilmu Manajemen Pemasaran. Membandingkan penerapan dengan 

teori, khusunya dalam saluran distribusi yang telah didapatkan selama 

mengikuti perkuliahan dan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan.  



2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam membuat kebijakan serta masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan. Selain itu, dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

dalam pelaksanaan saluran distribusi yang efektif dan mempunyai 

keunggulan kompetitif. Khususnya dalam upaya mempertahankan 

perusahaan dan menghadapi persaingan yang semakin ketat di antara para 

pesaingnya. 

3. Pihak lain 

          Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut oleh pihak yang membutuhkan, serta 

dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca mengenai hal-hal 

yang menyangkut saluran distribusi. Khususnya dalam upaya 

mempertahankan kelangsungan Perusahaan Makmur Nanjung sehingga 

segala kekurangan dari tulisan ini dapat diperbaiki.  

1.5     Kerangka Pemikiran dan Hipotesis   

Dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran yang 

dialihbahasakan oleh Drs. Benyamin Molan, Kotler dan Keller (2007;6) 

menyatakan definisi pemasaran yaitu :  

Pemasaran adalah proses sosial yang di dalam individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas memperkirakan 
produk yang bernilai dengan pihak lain.

  

Program pemasaran terdiri dari sejumlah keputusan tentang bauran alat-

alat pemasaran yang digunakan. Bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.   Mc Carthy (2005;17) 

mengklasifikasikan alat-alat itu menjadi empat kelompok luas yang disebut empat 

P pemasaran : produk (product), harga (price), tempat (place), dan promosi 

(promotion). 



Menurut Swata dan Irawan (2003 : 78), kegiatan distribusi sebagai 

saluran pemasaran juga merupakan bagian dari bauran pemasaran,  yaitu : 

Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau 

kegiatan yang merupakan  inti dari sistem pemasaran perusahaan 

yakni : produk, harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi.

  

Saluran pemasaran sangat penting bagi produsen, sebab produsen tidak 

akan sanggup menyalurkan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. 

Pengertian Saluran Pemasaran menurut Kotler yang dikutip oleh Prof. Dr. H. 

Buchari Alma (2004:49) yaitu : 

Marketing channel are sets of interdependent organizations involved in 

the process of making a product or service available for use or 

consumption.

  

Sedangkan pengertian saluran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2007;122), 

yaitu:  

Sistem saluran pemasaran merupakan perangkat saluran pemasaran 
khusus yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Saluran pemasaran 
juga mengubah pembeli potensial menjadi pesanan yang mampu 
menghasilkan laba.

   

Tanpa saluran distribusi yang efektif, maka sulit bagi masyarakat untuk 

memperoleh barang yang mereka konsumsi. Jadi adalah tugas saluran pemasaran 

untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi atau 

perantara distribusi juga sebagai orang atau lembaga yang kegiatannya 

menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan.  

Banyak perusahaan sekarang ini tidak menjual produk mereka secara 

langsung ke pemakai akhir. Dalam hal ini perusahaan menggunakan perantara jika  

kekurangan sumber daya finansial untuk melakukan pemasaran langsung. 

Beberapa jenis produk memang tidak layak untuk melakukan pemasaran 

langsung. Biasanya perantara mempunyai pengalaman yang lebih baik dalam 

menyampaikan produk ke tangan konsumen atau pemakai akhir. Di antara pihak 



produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran yaitu wholesaler 

(distributor/agen) yang melayani pembeli retailer (peritel) dan juga retailer 

(peritel) sebagai pengecer produk kepada konsumen akhir. 

Perantara juga berperan dalam meningkatkan volume penjualan. Kotler 

dan Keller (2007:122), menyatakan bahwa : 

Saluran pemasaran juga mengubah pembeli potensial menjadi 
pesanan yang mampu menghasilkan laba. Saluran pemasaran tidak 
hanya harus melayani pasar, melainkan juga harus menciptakan 
pasar .

  

Dari hal di atas, dapat dilihat bahwa saluran pemasaran juga mengembangkan dan 

menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian yang akan 

meningkatkan volume penjualan perusahaan. 

Volume penjualan merupakan salah satu faktor perhatian rencana dan 

strategi perusahaan karena berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan. 

Pada dasarnya setiap perusahaan menginginkan peningkatan volume penjualan.  

Jika volume penjualan menurun berarti perusahaan mengalami kegagalan dalam 

mencapai tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, tujuan perusahaan 

selain untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, meningkatkan market 

share, juga untuk meningkatkan volume penjualan. Saat ini perusahaan dituntut 

untuk tidak hanya mempertahankan hasil penjualan yang telah dicapainya, akan 

tetapi juga berusaha meningkatkan hasil penjualannya. 

Ketepatan perusahaan dalam memilih saluran pemasaran akan menjadikan 

operasi lebih efisien.  Diharapkan dengan ini akan mempengaruhi kegiatan 

pemasaran yang lain, misalnya harga pokok menjadi lebih murah. Banyak 

perusahaan yang tidak dapat mencapai sasaran penjualannya. Hal ini disebabkan 

oleh tidak tepatnya saluran pemasaran yang digunakan dalam penyaluran produksi 

melalui perantara dengan tepat. 

Dari kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis : saluran distribusi 

berperan dalam meningkatkan volume penjualan. Jika aktivitas saluran distribusi 

meningkat (dengan konsekuensi jumlah perantara meningkat) maka volume 

penjualan akan meningkat.  



1.6  Metode Penelitian 

          Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Somantri dan Muhidin (2006 : 19), bahwa:  

Metode deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, 
penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh 
(meringkas dan menyajikan), serta melakukan pengukuran 
pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang 
lebih menarik, berguna dan mudah dipahami .   

1.7 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PerusahaanMakmur Nanjung yang bertempat di 

Jalan Terusan Patengan Desa Alam Endah Kecamatan Rancabali, Ciwidey 

Kabupaten Bandung. Dilaksanakan pada  bulan  November 2009 sampai selesai.                   


