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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen, Pemasaran, dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Manajemen dan Pemasaran 

  Sebelum membahas pengertian manajemen pemasaran, sebaiknya kita 

telusuri dulu beberapa istilah pokok beserta pengertian-pengertian yang terkait, 

manajemen pemasaran apabila dibedah kata akan menjumpai dua pengertian 

utama, masing-masing : (1) Manajemen, dan (2) Pemasaran 

1. Manajemen 

• Menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng (2006:95) 

“Manajemen merupakan proses yang khas, yang terdiri atas 

kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorgnisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya yang lain.” 

• Menurut Stoner yang dikutip dari buku Yohanes Yahya (2006:1) 

“Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 

dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.” 

• Menurut Sadono Sukirno yang dikutip dari buku Irma Nilasari dan Sri 

Wiludjeng (2006:60) 
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“Manajemen merupakan kegiatan pimpinan perusahaan dan manajer 

lain untuk melakukan perencanaan terhadap tindakan yang akan 

dilakukan, mengorganisasi sumber daya untuk melaksanakan 

tindakan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaannya.” 

     Berdasarkan beberapa pengertian manajemen seperti yang dikemukakan 

di atas, terlihat bahwa manajemen merupakan suatu proses. Manajemen 

sebagai suatu proses, terdiri dari beberapa aktivitas yang disebut fungsi-fungsi 

manajerial. Menurut buku Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng (2006:63), 

fungsi-fungsi manajerial ini terdiri dari aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

a. Fungsi Perencanaan (Planning)  

Perencanaan merupakan aktivitas penentuan tujuan atau sasaran yang akan 

dicapai dan menentukan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.  

b. Fungsi Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen dapat diartikan 

sebagai proses yang melibatkan dua orang atau lebih untuk bekerja sama 

dalam cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Dalam 

pengorganisasian, seorang manajer harus dapat mengatur dan 

mengalokasikan pekerjaan dan sumber daya diantara para anggota 

organisasi sehingga mereka dapat mencapai tujuan. 

Di dalam organisasi atau perusahaan terdapat 3 (tiga) faktor : 

1. Adanya sekelompok orang 

2. Adanya hubungan dan pembagian kerja diantara orang-orang itu 
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3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 

c. Fungsi Pengarahan (Directing) 

Pengarahan meliputi tindakan untuk membimbing dan mengusahakan agar 

semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke 

arah tercapainya tujuan. Fungsi pengarahan yang harus dilakukan oleh 

setiap manajer meliputi tiga unsur, yaitu pemberian motivasi kepada 

bawahan, kepemimpinan, dan pengembangan komunikasi. 

d. Fungsi Pengendalian (Controlling) 

Fungsi pengendalian bertujuan untuk memastikan apakah tujuan yang 

telah ditetapkan telah tercapai. Dalam pengendalian seorang manajer perlu 

membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan atau 

perencana semula. Dengan begitu, manajer dapat sesegera mungkin 

mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. 

2. Pemasaran 

   Pemasaran merupakan istilah sehari-hari yang akrab dengan kehidupan 

kita. Dengan istilah tersebut banyak orang mengartikan sebagai aktivitas 

dalam penjualan barang, tetapi pengertian penjualan barang yang hanya 

merupakan sebagian dari pengertian pemasaran yang sebenarnya. 

    Sampai saat ini definisi pemasaran telah banyak dikemukakano leh para 

ahli dengan sudut pandang yang berbeda-beda sehingga menghasilkan 

pengertian yang berbeda pula. Disamping itu sejalan dengan 

perkembangannya, kegiatannya juga semakin berkembang mengikuti zaman, 

sehingga definisinya ikut mengalami perubahan. 
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    Pemasaran (marketing) beraal dari kata pasar (market). Pasar dapat 

diartikan sebagai tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk 

melakukan tukar menukar barang. 

     Pemasaran memegang peran pentingdalam perusahaan karena dalam 

bagian pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen serta lingkungan 

luar perusahaan lainnya. Berikut dikemukakan beberapa pengertian pemasaran 

menurut para ahli : 

• Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2008:6) 

“Pemasaran merupakan proses dimana perusahaan menciptakan 

nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya.” 

• Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip dari 

buku Buchari Alma (2007:5) 

“Pemasaran merupakan proses merencanakan konsepsi, harga 

promosi, dan distribusi, ide menciptakan peluang yang memuaskan 

individu dan sesuai dengan tujuan organisasi.” 

• Menurut  Henri simamora (2007:3) 

“Pemasaran merupakan proses manajerial dan sosial dimana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk yang 

bernilai dengan orang atau kelompok lain.” 
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• Menurut Arman Hakim Nasution, Indung Sudarso, dan Lantip 

Trisunarno (2006:1) 

“Pemasaran merupakan suatu proses menciptakan (creating) 

mengkomunikasikan (communicating), dan menghantarkan value 

(delivering) kepada konsumen dan untuk memanajemen hubungan 

konsumen sehingga menguntungkan organisasi dan stakeholdernya.” 

  Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana, menentukan 

harga promosi, serta mendistribusikan barang dan jasa 

b. Pemasaran adalah upaya menciptakan loyalitas konsumenterhadap produk 

yang ditawarkan 

c. Pemasaran berorientasi kepada pelanggan yang ada dan potensial 

d. Pemasaran tidak hanya bertujuan memuaskan pelanggantetapi juga 

memperhatikan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

  Setelah kita mengetahui definisi manajemen dan pemasaran dari para ahli, 

yang harus kita ketahui selanjutnya adalah pengertian dari manajemen pemasaran. 

  Jadi secara sederhana beberapa pengertian manajemen pemasaran adalah 

sebagai berikut : 

• Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2008:10) 

“Manajemen pemasaran adalah seni atau ilmu memilih target pasar dan 

membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar itu.” 
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• Menurut Henri Simamora (2007:4) 

“Manajemen pemasaran merupakan perencanaan dan pengkoordinasian 

semua aktivitas itu guna mencapai sebuah program pemasaran yang 

terintegrasi secara berhasil.” 

• Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip dari buku 

Arman Hakim Nasution, Indung Sudarso, dan Latip Trisunarno (2006:1) 

“Manajemen pemasaran sebagai suatu proses merencanakan dan 

melaksanakan konsep tertentu dari produk, harga, promosi, dan 

distribusi, baik gagasan (ideas), dan barang yang memuaskan tujuan 

individual maupun organisasi.” 

  Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

dasarnya manajemen pemasaran merupakan suatu proses yang di dalamnya 

mencakup konsep produk, penetapan harga, promosi dan distribusi yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen 

sehingga membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. 

 

2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

  Bauran pemasaran bertitik tolak dari definisi pemasaran, maka didalamnya 

terdapat unsur-unsur yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Dengan 

bauran pemasaran, konsumen dapat mengetahui informasi mengenai suatu produk 

yang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga produk itu dapat diperoleh dengan 

suatu harga yang ditawarkan. 
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2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

  Bauran pemasaran merupakan sebuah konsep kunci dan teori pemasaran 

modern. Selain itu, bauran pemasaran merupakan bagian dari aktivitas pemasaran 

yang mempunyai peranan cukup penting dalam mempengaruhi suatu keberhasilan 

pemasaran, baik untu pemasaran produk maupun pemasaran jasa. 

 Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan pendapat tentang 

bauran pemasaran (marketing mix) dari beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut 

: 

• Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong (2008:62) 

“Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran teknis terkendali-

produk, harga, tempat dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran.” 

• Menurut Rambat yang dikutip dari buku Arief (2007:90) 

“Bauran pemasaran merupakan tool atau alat bagi marketer  yang terdiri 

atas berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning  

yang ditetapkan dapat berjalan sukses.” 

 

2.2.2 Unsur-unsur Bauran Pemasaran 

  Seperti yang telah dijelaskan mengenai definisi bauran pemasaran, maka 

terdapat unsur-unsur didalam bauran pemasaran, unsur-unsur tersebut adalah : 

• Product (Produk) 
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Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memuaskan suatu 

keinginan dan kebutuhan. Produk meliputi bentuk fisik, pelayanan, 

pengalaman, evens, tempat, proerties, organisasi, informasi dan ide-ide. 

Keputusan-keputusan yang berhubungan dengan produk meliputi : 

keanekaagaman produk, merek, kemasan dan pelabelan. 

• Price (Harga) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan produk dari perusahaan, harga dapat juga dikatakan sebagai nilai 

tukar dari suatu produk. Keputusan-keputusan mengenai harga diantaranya 

metode penetapan harga, penetapan diskon atau potongan harga, periode 

pembayaran dan prasyaratan kredit. 

• Place (Tempat) 

Keputusan-keputusan mengenai tempat adalah tentang saluran distribusi dan 

pengelolaan keputusan distribusi, lokasi perusahaan, persediaan produk, 

transportasi, serta logistik perusahaan. 

• Promotion (Promosi) 

Promosi adalah meliputi semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada para sasaran. 

Keputusan bauran promosi (promotion mix) harus dilakukan yang meliputi 

iklan, promosi penjualan, Public Relation (PR) & Publik, Personal Selling, 

dan pemasaran langsung. 
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2.3 Saluran Distribusi 

2.3.1 Pengertian Saluran distribusi 

  Sebelum membahas lebih jauh mengenai saluran distibusi, sebaiknya kita 

mengetahui terlebih dahulu definisi dari saluran distribusi itu sendiri. Dan berikut 

dikemukakan beberapa pengertian saluran distribusi menurut para ahli : 

• Menurut Philip Kotler dan Gari Amstrong (2008:40) 

“Saluran distribusi adalah sekelompok organisasi yang saling tergantung 

yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan 

atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis.” 

• Menurut Buchari alma (2007:49) 

“Saluran distribusi merupakan lembaga yang saling terkait untuk 

menjadikan produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi.” 

  Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saluran distribusi 

elemen yang sangat penting untuk menyalurkan suatu produk dari produsen 

kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan harus memikirkan bagaimana caranya 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen pada waktu, tempat dan jumlah 

yang tepat sesuai dengan sistem distribusi yang tepat. 

 

2.3.2 Fungsi-fungsi Saluran Distribusi 

  Saluran distribusi melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen 

ke konsumen. Hal itu mengatasi kesenjangna waktu, tempat dan kepemilikan yang 

memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang membutuhkan atau 
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menginginkannya. Oleh karena itu, anggota-anggota saluran distribusi 

melaksanakan sejumlah fungsi utama. 

• Informal 

Mengumpulkan dan mendistribusikan riset pemasaran dan informasi intelijen 

tentang pelaku dan kekuatan dalam lingkungan pemasaran yang diperlukan 

untuk perencanaan dan membantu terjadinya pertukaran. 

• Promosi 

Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif tentang suatu 

penawaran. 

• Kontak 

Menemukan dan berkomunikasi dengan pembeli prospektif. 

• Mencocokan 

Membentuk dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pembeli, 

termasuk kegiatan manufaktur, pemilahan, perakitan, dan pengemasan. 

• Negosiasi  

Mencapai kesepakatan harga dan syarat penawaran lain sehingga kepemilikan 

dapat dialihkan. 

Adapun fungsi lain yang membantu memenuhi transaksi yang lengkap : 

• Distribusi fisik, mengirimkan dan menyimpan barang 

• Pendanaan, mendapatkan dan menggunakan dana untuk mencakup biaya kerja 

saluran 

• Pengambilan resiko, mengasumsikan resiko pelaksanaan kerja saluran. 
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2.3.3 Tingkat Saluran Distribusi 

  Tingkat saluran merupakan lapisan perantara yang melakukan sejumlah 

pekerjaan dalam membawa produk dan kepemilikanya lebih dekat dengan 

pembeli akhir. Saluran distribusi yang ada yang merupakan saluran distribusi 

pelanggan yaitu saluran distribusi yang ditujukan barang sampai ke tangan 

konsumen akhir. Dan ada pula yang merupakan saluran distribusi bisnis yaitu 

saluran distribusi yang barangnya ditujukan kepada pelanggan bisnis untuk diolah 

atau dijual kembali. 

 Untuk lebih jelasnya, lihatlah gambar tingkat saluran distribusi berikut : 
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  Berikut adalah keterangan dari gambar 2.1 mengenai saluran distribusi 

konsumen dan bisnis : 

A. Saluran Distribusi Pelanggan 

• Saluran 1, merupakan saluran distribusi langsung karena tidak mempunyai 

tingkat perantara, perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen. 

Saluran ini biasa disebut juga saluran distribusi nol-tingkat. 

• Saluran 2, merupakan saluran distribusi tidak langsung karena 

mengandung satu perantara, yaitu pengecer. Jadi produk dari perusahaan 

dijual melalui pengecer yang kemudian menjualnya langsung kepada 

konsumen. Saluran ini biasa disebut juga saluran distribusi satu-tingkat. 

• Saluran 3, merupakan saluran distribusi tidak langsung karena 

mengandung dua perantara, yaitu pedagang grosir dan pengecer. Dalam 

tingkat ini, produsen atau perusahaan menjual produk melalui pedangang 

grosir, lalu kepada pengecer, sampai terakhir sapai ke tangan konsumen. 

Saluran ini disebut juga saluran distribusi dua-tingkat. 

B. Saluran Distribusi Bisnis 

• Saluran 1, merupakan saluran distribusi bisnis dimana produsen atau 

perusahaan menjual produknya kepada pelanggan bisnis tanpa melalui 

perantara 

• Saluran 2, merupakan saluran distribusi bisnis dimana produsen atau 

perusahaan menjual produknya kepada pelanggan bisnis melalui 

distributor bisnis sebagai perantaranya 
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• Saluran 3, merupakan saluran distribusi bisnis dimana produsen atau 

perusahaan menjual produknya kepada pelanggan bisnis namun melalui 

dua perantara, diantaranya perwakilan produsen atau cabang penjualan, 

kemudian disalurkan kepada distributor bisnis, hingga sampai ke 

pelanggan bisnis. 

 

2.4 Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Pemilihan Saluran Distribusi 

  Penentuan saluran distribusi yang akan dipilih memerlukan terlebih dahulu 

pertimbangan tentang hal-hal berikut ini : 

• Pertimbangan Pasar 

Dalam hal ini perusahaan harus mempertimbangkan pasar apakah yang akan 

dilayani, apakah melayani pasar konsumen atau pasar bisnis, berapa jumlah 

pembeli potensial dan jumlah produk yang dipesan. 

• Pertimbangan Produk 

Dalam hal ini perlu dipertimbangkan perusahaan adalah seberapa besar nilai 

atau harga suatu produk, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, 

banyaknya bisnis jenis produk yang dijual perusahaan dan sebagainya. 

• Pertimbangan Perusahaan 

Dalam hal ini perlu dipertimbangkan perusahaan adalah jumlah dana yang 

tersedia, pengalaman dan kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang 

ke konsumen akhir. 

• Pertimbangan Perantara 
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Dalam hal ini perlu dipertimbangkan perusahaan adalah pelayanan apa saja 

yang bisa diberikan oleh perantara dan sikap perantara terhadap kebijaksanaan 

produsen. 

2.5 Keputusan Desain Saluran Distribusi 

  Kini kita lihat beberapa keputusan saluran yang dihadapi produsen. Dalam 

mendesain saluran distribusi, produsen berjuang antara apa yang ideal dan apa 

yang praktis. Untuk efektivitas maksimum, analisis dan pengambilan keputusan 

saluran harus lebih bertujuan. Merancang sistem saluran membutuhkan analisis 

kebutuhan konsumen, menetapkan tujuan saluran, mengidentifikasi alternatif 

saluran utama, dan mengevaluasinya. 

1. Menganalisis Kebutuhan Konsumen 

     Seperti yang dinyatakan sebelumnya, saluran distribusi merupakan 

bagian dari keseluruhan jaringan penghantar nilai pelanggan. Setiap anggota 

saluran menambahkan nilai bagi pelanggan. Maka, merancang saluran 

distribusi dimulai dengan menemukan apa yang diinginkan konsumen sasaran 

dari saluran tersebut. Apakah konsumen ingin membeli dari lokasi didekatnya 

atau mereka bersedia menempuh perjalanan ke tempat yang lebih jauh? 

Apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi, melalui telepon, melalui 

surat, atau online? Apakah  mereka menilai luas pilihan atau apakah meraka 

akan memperolehnya di tempat lain ? semakin cepat pengiriman, semakin 

banyak pilihan yang tersedia, dan semakin cepat pengiriman, semakin banyak 

pilihan yang tersedia, dan semakin banyak layanan tambahan yang diberikan, 

semakin besar tingkat layanan saluran. 
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     Perusahaan menyeimbangkan kebutuhan konsumen tidak hanya terhadap 

kelayakan dan biaya untuk memenuhi kebutuhan ini, tetapi juga terhadap 

preferensi harga pelanggan. Keberhasilan pedagang eceran diskon sekarang 

ini, memperlhatkan bahwa konsumen seringkali bersedia menerima tingkat 

layanan yang lebih rendah untuk mendapatkan harga yang lebih murah. 

2. Menentkan Tujuan Saluran Distribusi 

     Perusahaan harus menyatakan tujuan saluran distribusi yang mereka 

menyangkut tingkat layanan pelanggan yang ditargetkan. Biasanya, 

perusahaan dapat mengidentifikasi beberapa segmen yang menginginkan 

tingkat layanan yang berbeda. Perusahaan harus memutuskan segmen mana 

yang dilayani dan saluran terbaik yang digunakan dalam masing-masing 

kasus. Dalam setiap segmen, perusahaan ingin meminimalkan total biaya 

saluran dalam memenuhi layanan pelanggan yang dibutuhkan. 

 Tujuan saluran perusahaan juga dipengaruhi oleh sifat perusahaan, 

produknya, perantara pemasarnya, pesaingnya, dan lingkungan. Misalnya 

ukuran dan situasi keuangan perusahaan menentuka fungsi pemasaran mana 

yang dapat ditangani sendiri dan mana yang harus diberikan kepada perantara. 

Perusahaan yang menjual produk yang mudah rusak mungkin memerlukan 

pemasaran yang lebih langsung untuk menghindari penundaan dan 

penanganan yang terlalu banyak. 

    Terakhir, faktor lingkungan seperti kondisi ekonomi dan batasan hukum 

bisa mempengaruhi tujuan dan desain saluran. Misalnya, dalam ekonomi yang 

tertekan, produsen ingin mendistribusikan barang-barang mereka dengan cara 
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yang paling ekonomis. Menggunakan saluran yang lebih pendek dan 

meninggalkan layanan yang tidak diperlukan yang menambah harga akhir 

barang. 

3. Mengidentifikasi Alternatif Utama 

     Ketika perusahaan telah mengidentifikasi tujuan salurannya, berikutnya 

perusahaan harus mengidentifikasi alternatif saluran alternatif utama 

menyangkut jenis perantara, jumlah perantara, dan tanggung jawab masing-

masing anggota saluran. 

a. Jenis-jenis Perantara 

Perusahaan harus mengidentifikasi jenis anggota saluran yang tersedia 

untuk melaksanakan pekerjaan salurannya. 

• Tenaga penjualan perusahaan : memperluas tenaga penjualan langsung 

perushaaan. Menugaskan wiraniaga luar ke suatu wilayah dan 

menyuruh mereka menghubungi semua prospek di wilayah tersebut, 

atau mengembangkan wiraniaga perusahaan terpisah untuk berbagai 

industri berbeda. Atau menambah operasi teleseles dalam dimana 

wiraniaga telepon menangani perusahaan ukuran kecil atau menengah. 

• Agen produsen : mempekerjakan agen-agen produsen- perusahaan 

independen yang wiraniaganya menangani produk yang berhubungan 

dari bayak perusahaan di wilayah atau industri yang berbeda. 

• Distributor industri : mencari distributor di wilayah atau industri 

beerbeda yang akan membeli dan menjual lini baru tersebut, memberi 

mereka distribusi ekslusif, marjin yang baik, pelatihan produ, dan 

dukungan promosi. 
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b. Jumlah Perantara Pemasaran 

Perusahaan juga harus menentukan jumlah anggota saluran yang akan 

digunakan pada masing-masing tingkat. Ada tingkat strategi yang tersedia, 

yaitu distribusi intensif, distribusi ekslusif dan distribusi selektif. 

•  Distribusi Intensif 

Merupakan strategi dimana mereka menyimpan produk di sebanyak 

mungkin toko. 

• Distribusi Eksklusif 

Merupakan strategi dimana produsen hanya memberikan hak eksklusif 

kepada sejumlah penyalur yang terbatas untuk mendistribusikan 

produk perusahaan di wilayah mereka. 

• Distribusi Selektif 

Merupakan strategi dimana penggunaan lebih dari satu perantar, tetapi 

lebih sedikit dari seluruh perantara yang bersedia menjual produk 

perusahaan. 

c. Tanggung Jawab Anggota Saluran Distribusi 

Produsen dan perantara harus menyetujui syarat dan tanggung jawab 

masing-masing anggota saluran. Mereka harus menyepakati kebijakan 

harga, kondisi penjualan, hak teritorial, dan layanan khusus yang 

dilakukan masing-masing pihak. Produsen harus menetapkan daftar harga 

dan aturan diskon yang adil bagi perantara. Perusahaan harus 

mendefinisikan wilayah masing-masing anggota saluran, dan harus 

berhati-hati tentang dimana mereka akan menempatkan penjual perantara 
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baru. Layanan dan kewajiban kedua belah pihak harus disebutkan secara 

berhati-hati,terutama dalam waralaba dan saluran distribusi eksklusif. 

4. Mengevaluasi Alternatif Utama 

Misalkan perusahaan telah mengidentifikasi beberapa alternatif saluran dan 

ingin memilih salah satu yang paling memuaskan tujuang jangka panjangnya. 

Masing-masing alternatif harus dievaluasi berdasarkan kriteria ekonomi, 

kendali dan adaptif. 

• Kriteria Ekonomi 

Perusahaan membandingkan perkiraan penjualan, biaya dan profitabiitas 

alternatif saluran yang berbeda. Apa investasi yang diperlukan oleh 

masing-masing alternatif saluran, dan apa tingkap pengembalian yang 

dihasilkan. 

• Masalah Kendali 

Menggunakan perantara biasanya berarti memberikan mereka sejumlah 

kendali atas pemasaran produk, dan beberapa perantara mempunyai 

kendali atas pemasaran produk, dan beeberapa perantara mempunyai 

kendali lebih besar dibandingkan perantara lain. Sama halnya, perusahaan 

lebih suka memiliki kendali sebanyak mungkin. 

• Kriteria Adaptif 

Saluran sering memerlukan komitmen jangka panjang, tetapi perusahaan 

ingin membuat saluran tetap fleksibel sehingga mereka dapat 

menyesuaikan diri dengan prubahan lingkungan. Maka agar 

dipertimbangkan, saluran yang melibatkan komitmen jangka panjang 

harus sangat unggul dalam sisi ekonomi dan kendali. 
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2.6 Keputusan Manajemen Saluran Distribusi 

  Setelah perusahaan meninjau alternatif salurannya dan memutuskan 

rancangan saluran terbaik, perusahaan harus mengimplementasikan dan 

mengelola saluran terpilih. Manajemen saluran membutuhkan pemilihan, 

pengelolaan, dan memotivasi anggota saluran individual, dan mengevaluasi 

kinerja mereka sepanjang waktu. 

1. Memilih Anggota Saluran Distribusi 

     Produsen mempunyai kemampuan beragam dalam menarik perantara 

distribusi yang berkualitas. Beberapa produsen tidak mempunyai kesulitan 

dalam memberikan tugas kepada anggota saluran. 

     Ketika memilih perantara, perusahaan harus menentukan karakteristik 

apa yang membedakan perantara yang lebih baik. Perusahaan akan 

mengevaluasi berapa lama setiap anggota saluran berada dalam bisnis, lini lain 

yang dijual, catatan pertumbuhan dan laba, tingkat kerja sama, dan reputasi. 

Jika perantara adalah agen penjualan, perusahaan akan mengevaluasi jumlah 

dan karakter lini lain yang dijual dan ukuran serta kualitas tenaga penjualan. 

Jika perantara adalah toko eceran yang menginginkan distribusi eksklusif atau 

selektif, perausahaan akan mengevaluasi pelanggan toko, dan potensi 

pertumbuhan masa depan. 

2. Mengelola dan Memotivasi Anggota Saluran Distribusi 

Setelah terpilih, anggota saluran harus terus dikelola dan dimotivasi 

untuk melakukan kemampuan terbaik mereka. Perusahaan tidak boleh hanya 

menjual melalui perantarai tetapi kepada dan dengan mereka. Sebagian besar 
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perusahaan melihat perantara mereka sebagai pelanggan lini pertama dan 

mitra. Mereka mempraktekkan manajemen hubungan kemitraan (partner 

relationship management-PRM) yang kuat untuk membangun kemitraan 

jangka panjang dengan anggota saluran. Hal ini menciptakan sistem 

pemasaran yang memenuhi kebutuhan perusahaan maupun mitra pemasarnya. 

Dalam mengelola salurannya, perusahaan harus meyakinkan distributor 

bahwa mereka dapat lebih berhasil dengan bekerjasama sebagai sistem 

penghantar nilai kohesif. Banyak perusahaan yang kini menerapkan sistem 

manajemen hubungan kemitraan berteknologi tinggi untuk 

mengkoordinasikan usaha pemasaran seluruh saluran mereka. Seperti ketika 

menggunakan sistem piranti lunak manajemen hubungan pelanggan (costumer 

relationship management- CRM) untuk membantu mengelola hubungan 

dengan pelanggan penting, sekarang perusahaan dapat menggunakan PRM 

dan piranti lunak manajemen rantai pasokan (supply chain management- 

SCM) untuk membantu merekrut, melatih, mengatur, mengelola, memotivasi 

dan mengevaluasi hubungan dengan mitra saluran. 

3. Mengevaluasi Anggota Saluran 

Produsen harus memeriksa kinerja anggota saluran secara teratur dan 

mambandingkannya denga standar seperti kuota penjualan, rata-rata tingkat 

persediaan, waktu pengiriman kepada palanggan, perlakuan bagi barang yang 

rusak dan hilang, kerjasama dalam promosi perusahaan dan program 

pelatihan, dan layanan bagi pelanggan. Perusahaan harus menyadari dan 

menghargai perantara yang kinerjanya baik dan menambahkan nilai yang baik 

bagi konsumen. Perantara yang berkinerja buruk harus dibantu, atau sebagai 
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pilihan terakhir, digantikan. Perusahaan bisa “menilai kembali” perantaranya 

secara periodik dan mengurangi perantara yang lemah. 

Terakhir, perusahaan harus sensitif kepada dealer meraka. Mereka 

yang memperlakukan dealer mereka dengan buruk tidak hanya menanggung 

resiko kehilangan dukungan dealer tetapi juga menyebabkan beberapa 

masalah hukum. 

 

2.7. Manajemen Pergudangan 

 Beberapa waktu yang lampau,pergudangan yang efiktif dan efisien adalah 

kemampuan beradaptasi pada tuntutan untuk meningkatkan kecepatan proses 

mulai dari penerimaan,penyimpanan,hingga pengiriman.Namun pada saat ini 

dimana adanya e-commerce,integrasi pada proses supply chain,era globalisasi,dan 

proses yang just-in-time. 

 Sebagai sebuah fasilitas fisik yang dibangun,gudang mempunyai fungsi 

pokok penerimaan,penyimpanan,maupun pengiriman,sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan proses pergudangan yang efektif dengan total biaya yang paling 

rendah.Tujuan sebiah gudang adalah untuk menyimpan produk sampai dengan 

produk tersebut diminta oleh pelanggan(cabang),dengan demikian gudang 

berperan dalam menghubungkan antara pemasok(supplier) dengan Cabang(toko) 

atau Cabang dengan pelanggan. 

 Kegiatan utama gudang adalah dapat memberikan pelanyanan,namun 

sangat diharapkan bahwa fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara 

ekonomis.Umumnya,tujuan terpenting adalah menjaga agar nilai persediaan 

berada pada tingkat terendah yang masih memungkinkan.Hal tersebut sering 
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menimbulkan konflik,antara kebutuhan memberikan pelayanan terbaik dengan 

kebutuhan meminimalkan biaya simpan.Perusahaan perlu 

mencari,mempelajari,serta menerapkan tingkat persediaan yang paling ekonomis 

untuk disimpan di gudang. 

Adapun kegiatan-kegiatan di gudang adalah sebagai berikut: 

 

1. Kegiatan identifikasi 

Kegiatan identifikasi merupakan proses mengenali semua stock barang 

secara sistematis 

2. Kegiatan Inpeksi  

Kegiatan inpeksi dalam konteks ini merupakan kegiatan memeriksa 

jumlah dan mutu barang yang datang.Seringkali kegiatan ini dilakukan 

oleh bagian Quality Control (QC). 

3. Kegiatan Menyimpan  

Kegiatan menyimpan mencakup merencanakan,mengatur dan 

mengedalikan barang dalam gudang,menangani barang dan peralatan-

peralatan dalam gudang,serta menjaga kondisi barang dalam gudang. 

4. Kegiatan Mencatat 

Kegiatan mencatat dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

komputer.Tujuan pencatatan adalah untuk menjamin keseimbangan antara 

bereta penerimaan dan pengeluaran barang. 

 Semua poin-poin penyimpanan stock dalam sistem produksi dikelola dan 

dikontrol dengan menggunakan modul-modul manajemen stock secara 
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individu.Semua stock yang masuk ke dalam gudang harus diterima atas dasar 

suatu dokumen.Proses ini termasuk penerimaan produk dari produksi,order-order 

pembelian maupun produk yang dikembalikan oleh pelanggan. Setiap barang di 

gudang ditandai dengan nomor dan diberi label. Setiap gudang dibagi-bagi 

menjadi lokasi-lokasi (jalur) sehingga mudah pengontrolannya.Penandaan lokasi 

gudang adalah Flexsibel.   

2.8. Faktor –faktor pendukung Sistem Logistik dan Rantai Pasok 

 Ada beberapa faktor yang sangat penting dalam sebuah sistem logistik dan 

rantai pasok,dimana faktor-faktor tersebut harus ada koordinasi,terintegrasi dan 

saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya agar diperoleh suatu 

system logistik dan rantai pasok yang memiliki tingkat kompetensi yang baik. 

 Faktor –faktor yang menjadi pendukung ini antara lain rancangan 

jaringan,informasi,pengangkutan,persediaan,pergudangan,pemindahan material 

dan pengemasan(Bowersox and Closs,1996). 

1) Rancangan Jaringan  

Tujuannya untuk manentukan jenis dan jumlah fasilitas yang diperlukan 

dalam aktivitas logistik yang mencapai penentuan jumlah persediaan produk 

yang disediakan tiap fasilitas dan tempat pengiriman produk yang 

bersangkutan. 

2) Informasi 

Ialah semua aliran informasi yang mendukung seluruh proses logistik.Tingkat 

keakuratan informasi menjadi hal yang sangat penting,karena rendahnya 

tingkat keakuratan informasi yang tersedia maka tingkat kesalahan dalam 
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pengambilan keputusan makin tinggi,begitu pula sebaliknya.Beberapa 

perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan antara 

lain: 

a) SPDT (Sistem Pengolahan Data Transaksi),berfungsi dalam pemasukan 

dan pemeliharaan data yang ada.Sistem ini berkembang pesat dengan 

adanya Sistem Pertukaran Data Elektronik (Edi – Electronic Data 

Interchange),yang memungkinkan pemasukan data secara otomatis tanpa 

menggunakan perangkat alat tulis menulis. 

b) SIM (Sistem Informasi Manajemen),berfungsi memberikan saran 

keputusan bagi pihak yang membutuhkan. 

3) Pengangkutan  

Sarana pendukung ini sangat penting dalam logistik.Ada tiga bentuk 

pengangkutan yang sering dipakai,yaitu pengngkutan 

pribadi(private),pengangkutan kontrak(contract) dan pengkutan umum 

(common carriage).Tiga aspek utama harus diperhatikan dengan kegiatan 

pengangkutan adalah biaya (cost),kecepatan pengangkutan (speed) dan 

konsistensi 

4) Persediaan 

Persediaan barang harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan dengan tetap berprinsip pada 

biaya keseluruhan yang terrendah. 
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