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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

    Pemasaran merupakan salah satu dari seluruh kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam usahanya mengembangkan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. 

   Menurut Kotler (2009:10), pemasaran didefinisikan sebagai : “Proses 

sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara 

bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain”. 

   Dari pengertian yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia 

dalam memenuhi kebutuhannya melalui proses pertukaran barang dan jasa. 

Dengan adanya kebutuhan tersebut mendorong manusia mengadakan 

hubungan timbal balik antara pembeli dan penjual melalui penciptaan dan 

pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

    Dan menurut Daryanto (2011:1) pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu 

yang bernilai satu sama lain. 

 

2.1.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

      Untuk mengetahui dan memuaskan kebutuhan pasar sasaran yang 

ingin dilayani oleh perusahaan, perusahaan umumnya mendesain bauran 

pemasaran yang disesuaikan dengan lingkungan pemasaran dan pasar 

pemasaran itu sendiri. Berdasarkan pendapat Iwan Setiawan (2011), 

mendefiniskan bauran pemasaran sebagai suatu perangkat variable-variabel 

pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan 

tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. 
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2.1.2  Bauran Pemasaran 

      Menurut Kotler (2009:18-20) ada empat variable yang membentuk 

bauran pemasaran yaitu: product, price, place, dan promotion. Variabel-

variabel ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang akan 

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran. Berikut ini adalah uraian 

mengenai keempat variable tersebut: 

1. Produk 

Adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, 

dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. 

2. Harga 

 Adalah jumlah yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, jumlah dari 

nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau 

menggunakan produk dan jasa. 

3. Promosi 

Promosi merupakan salah satu variable dalam bauran pemasaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu mempertahankan loyalitas 

merek. Perusahaan memerlukan promosi sebagai alat bantu untuk 

menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan konsumen agar 

konsumen mengetahui dan mengerti mengenai produk yang ditawarkan 

serta berusaha membujuk dan meyakinkan konsumen untuk melakukan 

pembelian. 

4. Saluran Distribusi 

Saluran distribusi merupakan suatu perangkat organisasi yang saling 

tergantung dalam menyediakan suatu produk atau jasa untuk digunakan 

atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. 
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2.2 Saluran Distribusi 

2.2.1 Pengertian Saluran Distribusi 

         Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2012:398) 

menyatakan bahwa dalam saluran distribusi dikenal tiga komponen utama 

yaitu Intermediary (perantara), Agent (agen), dan Facilitator (fasilitator): 

a) Intermediary (Perantara) 

 Adalah pihak-pihak seperti whosaler (grosir/pedagang besar) dan retailer 

(pengecer) yang membeli barang, memilikinya dan menjual kembali barang 

tersebut. Wholesaler dan retailer sering disebut juga dengan istilah merchant 

(pedagang). 

b) Agent (agen) 

Adalah pihak-pihak sepeti broker (pedagang perantara yang biayanya 

dibayar dengan imbalan konsumsi) dan sales agent (agen penjualan). Broker 

dan agent akan mencari pembeli, bertindak di pihak penjual, negosiasi dengan 

pembeli, tetapi tidak memiliki barang yang diperantarakan atau 

diperdagangkan. 

c) Facilitator (Fasilitator) 

Adalah pihak-pihak lain yang memfasilitasi atau membantu proses 

distribusi dalam hal pengiriman barang secara fisik, pengiriman informasi, 

ataupun proses pembayaran. Fasilitator adalah pihak ketiga yang tidak terlibat 

proses jual beli barang dan tidak memiliki barang yang dikirim atau 

diperdagangkan tersebut. 

    Menurut Frans M.Royan (2011:167-168), sedikitnya ada tiga arti 

saluran distribusi (channel of distribution). Ketiga definisi saluran itu adalah 

seperti berikut :  

1) Saluran distribusi adalah saluran yang dipergunakan untuk dilewati 

oleh arus pemilikan (flow of title) atas barang dan jasa yang 

diperjualbelikan.  

2) Saluran distribusi adalah suatu gabungan lembaga sebagai tempat 

yang dilalui oleh penjual dalam proses pemilikan ketika penjual itu 
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menjajakan barang-barangnya hingga tiba di tangan pemakai atau 

konsumen. 

3) Saluran distribusi adalah suatu jaringan organisasi yang menata 

perubahan-perubahan dalam pemilikan atas barang-barang karena 

barang-barang itu bergerak dari pabrikan kepada konsumen. 

 

2.2.2 Fungsi Saluran Distribusi  

              Menurut Kotler (2010:183), Anggota-anggota saluran pemasaran     

melaksanakan sejumlah fungsi utama: 

 Mereka mengumpulkan informasi mengenai calon pelanggan dan 

pelanggan sekarang,   pesaing, dan pelaku, dan kekuatan lainnya dalam 

lingkungan pemasaran tersebut. 

 Mereka mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasive 

untuk merangsang pembelian. 

 Mereka mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan 

lain sehingga peralihan kepemilikan dapat terlaksana. 

 Mereka melakukan pemesanan kepada produsen. 

 Mereka memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada tingkat 

yang berbeda dalam saluran pemasaran. 

 Mereka menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan 

fungsi saluran. 

 Mereka mengatur kesinambungan penyimpanan dan perpindahan 

produk-produk fisik. 

 Mereka mengatur pelunasan tagihan mereka kepada pembeli melalui 

bank dan lembaga keuangan lainnya. 

 Mereka mengawasi peralihan kepemilikan aktual dari suatu organisasi 

atau orang lainnya. 
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2.2.3 Struktur Saluran Distribusi  

       Menurut Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra (2012:395) di 

dalam saluran distribusi terdapat serangkaian partisipan organisasional yang 

melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk atau 

jasa dari penjual ke pembeli akhir. Sistem distribusi bisa mencakup partisipan 

saluran “primer” (seperti pedagang grosir dan pengecer) dan partisipan 

“spesialis” (misalnya, perusahaan angkutan, freight forwaders, pegudangan 

public, dan broker). Selain itu, anggota saluran “facilitating” (sepeti bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan komunikasi, perusahaan riset pemasaran, dan 

lain-lain) juga tak kalah pentingnya. Struktur saluran distribusi ditentukan oleh 

tiga elemen : tugas dan aktivitas yang dilakukan perantara, tipe distributor 

yang digunakan, dan jumlah masing-masing tipe distributor.  

 

2.2.4 Tugas dan Aktivitas Perantara 

         Biasanya perusahaan menggunakan partisipan saluran distribusi 

untuk melaksanakan tugas-tugas pemasaran yang tidak dapat dilakukan sendiri 

oleh produsen secara efektif atau efisien. Tugas-tugas seperti itu misalnya 

mempertahankan ketersediaan melalui pengiriman lokal, menempatkan 

produk pada lokasi yang nyaman didatangi pelanggan, menyediakan fasilitas 

pendanaan untuk pelanggan, jasa reparasi, dan penjualan serta periklanan 

lokal. 

 

2.2.5 Tipe distributor  

Pedagang grosir (wholesaler) bisa dibedakan menjadi merchant 

wholesalers (berhak penuh atas barang yang dijual), agent dan broker (tidak 

memiliki hak milik atas barang yang dijual), serta kantor pusat dan kantor 

cabang produsen (Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra 2012:396-398). 

Merchant Wholesaler : yaitu perusahaan independen yang mempunyai hak 

kepemilikan atas barang dagangan yang mereka jual (mereka membelinya 

terlebih dahulu) dan melakukan hamper semua fungsi wholesaling. 

Mereka ini kadangkala disebut pula distributor, jobber, atau mill supply 
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house. Sebagian besar perusahaan yang terjun dalam bisnis wholeselling 

tergolong dalam merchant wholesaler. Berdasarkan jumlah fungsi 

wholeselling yang dilakukan, merchant wholesaler ini dapat 

diklasifikasikan lebih lanjut menjadi: 

a) Full Service Wholesaler, yaitu merchant wholesaler yang 

memberikan jasa penyimpanan, memiliki armada penjual, menjual 

secara kredit, mengirimkan barang, dan menyediakan bantuan 

manajerial. Ada dua jenis full service wholesaler, yaitu :  

i. Merchant Wholesaler yang menjual terutama kepada para 

pengecer dan memberikan full range service. 

ii. Industrial distributor yaitu merchant wholesaler yang 

menjual terutama kepada pemanufaktur. Mereka menjual 

berbagai barang dagangan, bahkan ada pula yang 

berspesialisasi pada lini produk tertentu. Misalnya 

berkonsentrasi pada produk-produk perawatan, perbaikan, 

dan perlengkapan operasi, suku cadang, dan peralatan lain-

lainnya. 

 

b) Limited Service Wholesaler, yaitu merchant wholesale yang hanya 

menawarkan beberapa jasa kepada pemasok dan pelanggannya. 

Ada beberapa jenis limited service wholesaler, yaitu :  

i. Truck Wholesaler, yaitu pedagang grosir yang kegiatan 

utamanya dipusatkan pada fungsi penjualan dan 

pengiriman barang. Umumnya mereka menjual produk-

produk tertentu(seperti roti, dan tembakau) ke pasar 

swalayan, rumah sakit, hotel, restoran, kafetaria, dan lain-

lain. 

ii. Cash and Carry Wholesaler, yaitu pedagang grosir yang 

menjual barang-barang yang cepat laku secara tunai, tidak 

mengantarkan barang yang dibeli pelanggan, dan hanya 

melayani pesanan-pesanan dari pembeli.  
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iii. Drop Shipper (desk jobber), yaitu pedagang grosir yang 

hanya menerima pesanan dari pelanggan, menghubungi 

produsen yang dimaksudkan pelanggan, namun tidak 

menangani pengiriman barang pesanan itu ke pelanggan 

tersebut. Jadi mereka hanya bertanggung jawab atas 

barang pesanan sejak pesanan itu diterima sampai barang 

pesanan itu dikirim oleh produsen. Drop shipper 

dibutuhkan untuk menangani produk-produk yang 

ukurannya besar dan biasanya dijual dalam kuantitas 

sangat besar, misalnya batubara, kayu, dan bahan-bahan 

kimia.  

iv. Rack Jobber, yaitu pedagang grosir yang bespesialisasi 

pada produk-produk non-makanan. Mereka menyalurkan 

produknya dengan truk ke took-toko dan jasa yang mereka 

tawarkan hanyalah mengantar barang, menata rak etalase, 

menyimpan barang, dan menjual secara kredit. Biasanya 

rack jobber menjual produk bermerek yang sering 

diiklankan, seperti mainan anak-anak, alat-alat penunjang 

kesehatan dan kecantikan. 

v. Producer’s Cooperative, biasanya terbentuk guna 

memasarkan produk-produk pertanian, Anggota-

anggotanya berupaya untuk meningkatkan kualitas 

produknya, memberi merek pada produknya, dan 

mempromosikan baik produk maupun koperasinya itu. 

vi. Mail Order Wholesaler, yaitu pedagang grosir yang 

mengirimkan catalog barang dagangannya kepada 

pelanggan institusi atau pengecer, dan melayani pesanan 

mereka lewat pos, internet, telepon atau sarana lainnya 

yang efisien. Produk-produk yang dijual biasanya berupa 

perhiasan, makanan khusus, kosmetik, buku, dan lain-lain. 

Pelanggannya banyak terdapat di daerah-daerah kecil dan 
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pedagang grosir ini tidak menggunakan armada penjual 

untuk mendatangi mereka. 

 

2.2.6 Keputusan Desain dan Pemilihan Saluran Distribusi 

 Kotler (2010:188-194) menjelaskan bahwa untuk merancang sauatu 

saluran distribusi, kita harus mendapatkan hal-hal berikut: 

1. Menetapkan Tujuan dan larangannya 

      Tujuan-tujuan saluran seharusnya dinyatakan dari segi tingkat keluaran 

jasa yang ditargetkan. Untuk merencanakan saluran yang efektif, produsen 

perlu menentukan segmen pasar mana saja yang akan dilayani dan saluran 

terbaik manakah yang perlu digunakan untuk masing-masing segmen tadi. 

       Produsen mengembangkan sasaran salurannya dalam konteks berbagai 

kendala yang ditimbulkan produk, pihak perantara, pesaing, kebijakan 

perusahaan, lingkungan perusahaan, tingkat output jasa yang diinginkan oleh 

konsumen.  

2. Mengidentifikasi berbagai alternative saluran distribusi utama 

     Selanjutnya menurut Daryanto (2011:90-93) perusahaan harus 

mengidentifikasi alternative-alternative saluran yang penting. Sebuah 

alternative saluran harus mencakup tiga unsur :  

a. Jenis Perantara 

            Perusahaan harus mengidentifikasi jenis perantara yang ada untuk 

menjalankan tugas salurannya. Misalnya alternatif saluran adalah gugus 

wiraniaga perusahaan, agen produsen, atau perantara industri. 

b. Jumlah Perantara 

            Perusahaan harus menentukan jumlah perantara yang dipekerjakan 

di setiap saluran, ada tiga strategi mengenai hal ini : 

1) Distribusi Intensif 

2) Distribusi Eksklusif 

3) Distribusi Selektif 
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3. Persyaratan dan tanggung jawab anggota saluran distribusi 

           Unsur terpenting yang merupakan persyaratan para anggota saluran 

distribusi adalah kebijakan harga, syarat-syarat penjualan, hak-hak teritorial 

dan pelayanan khusus yang diberikan oleh semua pihak. 

4. Mengevaluasi alternatif saluran distribusi yang utama 

          Setiap alternatif yang ada perlu dievaluasi sesuai dengan kiteria 

ekonomis, kriteria pengendalian, kriteria adaptif. Dalam kriteria ekonomis, 

masalah pertama yang harus dievaluasi adalah salah satu cara, manakah yang 

akan menghasilkan penjualan yang lebih banyak diantara alternatif-alternatif 

tersebut. 

          Dalam kriteria pengendalian, evaluasi harus diperluas yang untuk 

mempertimbangkan pengawasan terhadap saluran-saluran tadi. Dalam kriteria 

adaptif, setiap saluran dievaluasi mencakup rentang waktu komitmen dan 

kemungkinan hilangnya fleksibilitas. 

         Saluran distribusi produk juga telah menjadi pertimbangan 

perusahaan untuk dapat memasok produknya hingga ke pelanggan tanpa biaya 

yang mahal. Dengan adanya saluran distribusi ini pelanggan dapat dengan 

mudah untuk mendapatkan produk itu tanpa memakan waktu yang lama.  

 

2.2.7  Bentuk dan Jumlah tipe distributor    

Berdasarkan jumlah distributor, saluran distribusi bisa bersifat intensif 

(jumlah distributor relatif banyak untuk kawasan tertentu), selektif (hanya 

beberapa distributor pada kawasan tertentu), maupun ekskulsif (hanya memiliki 

satu distributor di kawasan tertentu).  Di samping itu, jumlah perantara yang 

terlibat dalam suatu saluran distribusi sangat bervariasi. Kotler dan Keler 

(2012) mengemukakan tingkatan-tingkatan dalam saluran distribusi berdasarkan 

jumlah perantara di dalamnya. Zero level channel menunjukkan bahwa pemasar 

tidak menggunakan peantara dalam memasarkan produknya (disebut juga direct 

marketing channel). One level channel menunjukkan pemasar menggunakan 

satu tipe perantara, sedangkan two level channel berarti memakai dua tipe 

perantara, dan seterusnya. 
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      Bentuk-bentuk saluran distribusi bisa digambarkan sebagai berikut : 

1. Produk Konsumen Akhir 

 

 

                                                                                     

(0)                    (1)               (2)                  (3)                       (2) 

        

Jenjang                                                                                                                                   

Saluran 

       

   

               

 

      

            

                       

 

 

 

Jenjang (0) dipergunakan untuk peralatan rumah tangga, kosmetika, minuman 

kesehatan, makanan bernutrisi.  

Jenjang (1) umumnya dipergunakan untuk produk-produk pakaian, mebel, 

peralatan rumah tangga. 

Jenjang (2) dan (3) banyak dipergunakan untuk barang-barang kebutuhan 

sehari-hari, alat tulis, obat-obatan.      

 

 

 

 

 

 

               P R O D U S E N 

                                  KONSUMEN AKHIR 

RETAILER 

               WHOLESALER 

AGEN AGEN 
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2. Produk Konsumen Industrial/Organisasional  

 

 

 

 

Jenjang       (0)                 (1)                         (2)                                               

(1) 

Saluran                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenjang (0) terutama dipakai untuk produk industrial berupa peralatan dan 

mesin utama, dan pesanan dalam jumlah besar. 

 Jenjang (1) dan (2) dipergunakan untuk produk industrial berupoa supplies, 

sebagian kecil peralatan, dan pesanan dalam jumlah kecil atau pesanan yang 

sering diminta. 

 

 

 

 

 

 

 

P R O D U S E N 

AGEN AGEN 

DISTRIBUTOR 

KONSUMEN BISNIS 
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3. Jasa 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluran distribusi langsung dipergunakan misalnya untuk jasa konsultasi 

manajemen, akuntansi, dan perpajakan.  

Agen / Broker dipakai dalam jasa broker asuransi, agen real estate, dan agen 

travel. 

Agen penjualan dan pembeli yang dipakai, misalnya broker saham, dan 

kelompok afinitas. 

Penyampai jasa kontrak/waralaba dapat dipergunakan misalnya untuk jasa 

restoran siap saji, dan dry cleaning. 

 

 

 

 

 

PENYEDIA JASA 

AGEN PENJUAL 

AGEN / BROKER PENYAMPAI JASA 

KONTRAK 

WARALABA 

PELANGGAN JASA 

AGEN PEMBELI 
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 2.2.8   Tujuan Distribusi 

  Menurut Gregorius Chandra (2012) secara garis besar, tujuan distribusi 

bisa dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:  

1. Tujuan account development, yaitu tujuan yang dirancang untuk 

menekankan penambahan distributor atau pelanggan baru. 

2. Tujuan distributor-support, yaitu tujuan yang mengarah pada 

upaya menjalin kerja sama dengan para distributor grosir maupun 

eceran dalam rangka meneapkan strategi pemasaran. 

3. Tujuan Account-penetration, yaitu tujuan yang dirancang untuk 

mempertahankan posisi penjualan efektif melalui kunjungan 

penjualan regular dalam rangka menyediakan informasi mengenai 

produk baru, mendapatkan informasi mengenai perubahan 

kebutuhan pelanggan atau distributor, dan melaksanakan aktivitas-

aktivitas layanan pelanggan.  

4. Tujuan account-penetration, yaitu tujuan yang dirancang untuk 

meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan 

produk-produk yang lebih menguntungkan dari produk 

komplementer lainnya kepada distributor atau pembeli saat ini.  
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Keterkaitan antara tujuan penjualan dan distribusi dengan implementasi 

strategi pemsaran terangkum dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1 Tujuan Penjualan dan Distribusi 

 

 

 

 

 

 

Tujuan Penjualan Dan 

Distribusi 

Strategi Pemasaran Terkait 

1.Account Development 

-Meningkatkan ketersediaan poduk dan jasa secara realtif  

  dibandingkan   pesaing 

- Mendapatkan akses ke segmen baru 

- Meningkatkan kemampuan konsumen untuk membeli 

 

2.Distributor Support 

- Meningkatkan ketesediaan (Ketersediaan Bahan Baku 

- Menaikkan tingkat konsumsi 

- Mengurangi peluang kompetitif 

- Meningkatkan dukungan promosional secara relative   

  dibandingkan  pesaing  

3.Account Maintenance 

- Menjamin kepuasan pemakai 

- Mengurangi peluang kompetitif 

4.Account Penetration 

- Simplifikasi 

- Menaikkan tingkat konsumsi dan volume pembelian 

- Menaikkan kemampuan konsumen untuk membeli 

- Kompetisi saling berhadapan (head to head) 

- Menjual produk komplementer  
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2.3        Penjualan 

2.3.1     Pengertian Penjualan 

    Pemasaran mempunyai kegiatan yang luas, sedangkan penjualan hanyalah 

merupakan satu kegiatan saja di dalam pemasaran. Dalam hal ini penjualan hanya 

upaya untuk melakukan pemindahan atau hak milik tidak terlibat dalam 

pembuatan produk. 

  Untuk lebih jelasnya, berikut dikemukakan definisi penjualan menurut 

Basu Swastha (2009:8) 

“Penjualan adalah transaksi jual beli atau pemindahan hak milik 

secara komersial atas barang dan jasa yang pada prinsipnya 

melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli.” 

 

  Dari definisi diatas, bahwa penjualan adalah transaksi jual beli atas barang 

dan jasa yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan 

petunjuk serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang dapat 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

 

2.3.2    Tujuan Penjualan 

  Pada umumnya tujuan penjualan adalah mendapakan laba dan 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan penjualan. Tujuan penjualan terebut 

dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti apa yang telah 

direncanakan. Dengan demikian tidak berati bahwa barang dan jasa yang terjual 

akan selalu menghasilkan laba, karena perlu diperhatikan pula proses dari 

penjualan yang dapat menentukan berhasil tidaknya perusahaan dalam 

menerapkan strategi penjualan. 

 

  Adapun tiga tujuan umum dalam melaksanakan penjualan seperti 

dikemukakan Basu Swastha dan Irawan (2008:404) adalah sebagai berikut : 

1. Mencapai volume penjualan tertentu 

Perlu adanya kerjasama yang rapi diantara fungsionaris dalam perusahaan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing 
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2. Mendapatkan laba tertentu 

Hal ini diperlukan guna mengukur keberhasilan suatu penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan didalam melakukan tujuan penjualan 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan 

Pimpinan (Top Manager) harus dapat bertanggung jawab, pimpinanlah 

yang harus mengukur seberapa besar suksesnya dan kegagalan yang 

dihadapinya untuk dapat ditentukan dengan cara menentukan estimasi 

tentang potensi pesaing, kemampuan tenaga penjualan.  

   

 Pencapaian tujuan penjualan ini merupakan suatu perkiraan tingkat 

penjualan yang dapat diharapkan berdasarkan pada rencana pemasaran yang telah 

ditetapkan dan pada lingkungan pemasaran tertentu. Dalam penjualan ini, ada tiga 

faktor yang harus diperhatikan yaitu : mencapai volume penjualan tertentu, 

mendapatkan laba tertentu, menunjang pertumbuhan perusahaan, karena target 

penjualan ini merupakan suatu perkiraan tingkat penjualan yang dapat diharapkan 

berdasarkan pada rencana pemasaran yang telah ditetapkan dan pada situasi 

lingkungan pemasaran tertentu, dengan tercapainya target penjualan maka akan 

menghasilkan jumlah keuntungan yang meningkat. 

 

2.3.3    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penjualan, perusahaan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan produk, yang 

akan dapat meningkatkan volume penjualan serta menghasilkan laba yang 

diharapkan oleh setiap perusahaan. 

Menurut Swastha dan Irawan (2008:406), mengemukakan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi penjualan adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi dan kemampuan penjual 

Disini penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil 

mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual 

harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yaitu:\ 
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 Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 

 Harga produk 

 Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman, garansi, dan 

sebagainya 

Masalah-masalah tersebut biasanya menjadi pusat perhatian pembeli sebelum 

melakukan pembeliannya. Selain itu, manajer perlu memperhatikan jumlah 

serta sifat-sifat tenaga penjualan yang baik, hal ini diperlukan untuk 

menghindari timbulnya rasa kecewa pada para pembeli dalam pembeliannya. 

Adapun sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang penjual yang baik antara 

lain: sopan, pandai bergaul, pandai bicara, mempunyai kepribadian yang 

menarik, sehat jasmani, jujur, mengetahui cara-cara penjualan, dan 

sebagainya. 

2. Kondisi pasar 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. 

Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan, yaitu: 

 Jenis pasarnya 

 Kelompok pembeli atau segmen pasarnya 

 Daya belinya 

 Frekuensi pembeliannya 

 Keinginan dan kebutuhannya 

3. Modal 

Akan lebih sulit bagi perusahaan untuk menjual barangnya apabila barang 

yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli. Dalam keadaan seperti 

ini, perusahaan harus memperkenalkan dulu barangnya, salah satu caranya 

yaitu dengan advertising. Untuk melaksanakan maksud tersebut perusahaan 

membutuhkan modal, karena hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila 

perusahaan mempunyai modal yang cukup.   
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4. Kondisi organisasi perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian 

tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu/ahli dibidang 

penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil, dimana masalah penjualan 

ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini 

disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya 

lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi, serta sasaran yang 

dimilikinya juga tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya, masalah 

penjualan ini ditangani sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada 

orang lain.  

5. Faktor lain 

Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, pemberian 

hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya 

diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal 

kuat kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan 

kecil yang mempunyai modal relatif kecil kegiatan ini lebih jarang dilakukan. 

 

 

2.4 Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Penjualan 

  Perusahaan perlu merencanakan saluran distribusinya dengan baik, 

menyelesaikan saluran distribusinya dengan jenis produk dan kondisi perusahaan, 

berikut Philip Kotler (1997:111) yang diterjemahkan oleh Ancella Anitawati 

mengemukakan : 

 

“Bahwa dengan penentuan saluran distribusi yang tepat maka akan 

sangat berpengaruh terhadap penjualan.” 

 

 Kesalahan dalam memilih saluran distribusi dapat berpengaruh dan 

menghambat kepada kelancaran proses penyaluran dari produsen ke konsumen 

yang sebelumnya melalui para distributor sebagai perantara sehingga dapat 

menunjukan penjualan produk. 
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 Meskipun produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah sesuai dengan yang 

diinginkan oleh konsumen, tetapi tanpa ditunjang oleh saluran distribusi yang 

baik, maka akan mengakibatkan ketidakberhasilan dan tidak tercapainya tujuan 

pemasaran produk yang mana akan sangat merugikan perusahaan itu sendiri. 

Perusahaan perlu memperhatikan masalah saluran distribusi yang akan digunakan 

dengan sebaik-baiknya, karena saluran distribusi yang baik tepat serta usaha untuk 

memelihara dan mengembangkan pasar, juga dapat meningkatkan hubungan 

antara produsen dengan perantara yang mana akan berdampak positif terhadap 

usaha pencapaian tujuan penjualan. 

 

 


