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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen  

Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, 

maupun ilmu. Dikatakan proses karena dalam manajemen terdapat beberapa tahapan 

untuk mencapai tujuan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat untuk 

seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya 

tergantung pada masing-masing manajer yang mempunyai cara dan gaya tersendiri, 

dalam mencapai tujuan perusahaan yang sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan 

pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena manajemen dapat dipelajari dan dikaji 

kebenarannya. 

Definisi Manajemen menurut para ahli antara lain sebagai berikut: 

Pengertian manajemen menurut  Malayu S.P.Hasibuan (2005:1) adalah: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber–sumber lainnya secara efektif dan efisiensi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 

M. Manullang (2004:5) mengemukakan mengenai pengertian manajemen 

adalah sebagai berikut : 

“Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian,penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber 

daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan”. 
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Pengertian manajemen menurut Haiman yang dikemukakan didalam buku M. 

Manulang (2004:3) adalah:  

“Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan 

orang lain dan mengawasi  usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan 

bersama”. 

Dari ketiga pengertian di atas mengenai manajemen, maka dapat disimpulkan 

bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang 

khas yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang 

dilakukan oleh suatu individu atau organisasi dengan memanfaatkan sumber daya 

yang ada guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 

 

2.2 Pengertian Pemasaran 

Marketing atau pemasaran  merupakan bagian kegiatan yang penting bagi 

perusahaan, dimana pemasaran sebagai salah satu faktor yang mendukung 

perkembangan perusahaan. Suatu perusahaan yang berhasil dalam melaksanakan 

kegiatan pemasarannya akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk 

terus berkembang demi tercapainya tujuan perusahaan, oleh karena itu perusahaan 

berusaha mencari berbagai cara pemasaran untuk meningkatkan hasil penjualan 

produknya serta mempertahankan konsumen. Ada beberapa pendapat para ahli 

mengenai pengertian Marketing ( Pemasaran ). 

Pemasaran menurut  Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007:6) adalah 

sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 
dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 
produk yang bernilai dengan pihak lain.”  
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Asosiasi Pemasaran Amerika menawarkan definisi formal mengenai 

pengertian pemasaran dalam buku Manajemen Pemasaran (2007:6) bahwa: 

“Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 
menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada 
pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 
menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya”. 

 

Menurut Charles F. Philips dan Delbert J. Ducan dalam buku Manajemen 

Pemasaran dan Manajemen Jasa (  2004:1 ) bahwa pemasaran adalah : 

”Pemasaran yang oleh pedagang diartikan sama dengan distribusi 

dimaksudkan segala kegiatan untuk menyampaikan barang-barang ke 

tangan konsumen (rumah tangga) dan ke konsumen industri.” 

 

Penulis menyimpulkan bahwa pemasaran adalah kegiatan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada 

pihak lain untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan mereka dan bertujuan 

untuk saling menguntungkan. 

 

2.3 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Untuk memperoleh hasil yang baik dari kegiatan pemasaran, perusahaan harus 

mengelola kegiatan tersebut secara baik dan benar. Pada tahap inilah dibutuhkan 

suatu pemahaman mengenai manajemen pemasaran untuk membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. 
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Dalam buku manajemen pemasaran Philip Kotler dan Kevin Lane Keller 

(2007:6) mengutarakan : 

“Manajemen Pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu memilih pasar   
sasaran dan mendapatkan ,menjaga,dan menumbuhkan pelanggan 
dengan menciptakan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 
unggul”. 

 

 Adapun definisi Manajemen Pemasaran menurut Kotler (2003:13) adalah 

sebagai berikut : 

 “Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan, 
 pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, 
 dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-
 tujuan individu dan organisasi.” 

 

Menurut Arman Hakim Nasution, Indung Sudarso dan Lantip 

Trisurnarno dalam bukunya Manajemen Pemasaran (2006:1) mengungkapkan 

bahwa : 

“Manajemen Pemasaran adalah suatu proses merencanakan dan 
melaksanakan konsep tertentu dari produk, harga, promosi, dan 
distribusi, baik gagasan barang, dan jasa dalam menciptakan pertukaran 
yang memuaskan tujuan individual maupun organisasi”. 

 

 Definisi diatas menyatakan bahwa Manajemen Pemasaran adalah proses yang 

mencakup analisis, perencanaan pelaksanaan dan pengawasan juga mencakup barang, 

jasa serta gagasan berdasarkan pertukaran dan tujuannya adalah memberikan 

kepuasan bagi pihak yang terlibat. 

 Manajemen Pemasaran dapat terjadi dalam organisasi dengan semua 

pasarnya. Misalnya dalam sebuah perusahaan kendaraan bermotor, direktur 
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personalia pasar pekerja, direktur pembelian mengurus pasar bahan mentah dan 

direktur keuangan mengurus pasar uang. Masing-masing harus menentukan sasaran 

dan membuat strategi untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pasar-pasar 

tersebut.    

 

2.4 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran ( marketing mix ) merupakan suatu strategi yang paling 

umum digunakan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Bauran pemasaran salah 

satu konsep kunci dalam teori pemasaran modern.  

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran Jasa ( 2006:70 ) bauran Pemasaran terbagi kedalam 4 elemen yaitu: 

1. Produk 

 Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan 

sejumlah nilai kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah 

konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja tetapi membeli manfaat 

dan nilai dari produk tersebut yang disebut “the offer”.terutama pada produk jasa 

yang kita kenal tidak menimbulkan beralihnya kepemilikan dari penyedia jasa 

kepada konsumen. 

2. Penentuan Harga 

 Strategi penentuan harga (pricing) sangat signifikan dalam pemberian nilai 

kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen 

untuk membeli. Penentuan harga juga berhubungan dengan pendapatan dan turut 

mempengaruhi penawaran atau saluran pemasaran. Akan tetapi, yang paling 

penting adalah keputusan dalam  penentuan harga harus konsisten dengan strategi 

pemasaran secara keseluruhan. 
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3. Lokasi  

 Lokasi berarti berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan 

melakukan operasi atau kegiatannya dalam hal ini ada 3 jenis interaksi yang 

mempengaruhi lokasi, yaitu: 

• Konsumen mendatangi pemberi jasa ( Perusahaan ): apabila keadaanya seperti 

ini maka lokasi menjadi sangat penting. Perusahaan sebaiknya memilih 

tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain 

harus strategis. 

• Pemberi jasa mendatangi konsumen: dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting, 

tetapi yang harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus tetap 

berkualitas. 

• Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung: berarti service 

provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana tertentu seperti telepon, 

komputer atau surat. Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama 

komunikasi antara kedua pihak dapat terlaksana. 

4. Promosi 

 Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi, 

menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani ( 2006:120 ) yang terdiri dari: 

• Periklanan ( advertising ) 

 Periklanan merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal 

(impersonal communication) yang digunakan oleh perusahaan barang atau 

jasa. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk membangun 

kesadaran (awarness) terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan. Pada 

dasarnya tujuan periklanan adalah komunikasi yang efektif dalam rangka 

mengubah sikap dan perilaku konsumen.  Contoh: spanduk, poster, brosur, 

logo dan lain-lain. 

 



12 

 

• Penjualan perseorangan  ( Personal Selling ) 

 Penjualan perseorangan mempunyai peranan yang penting dalam pemasaran 

jasa, karena interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen 

sangat penting, jasa tersebut disediakan oleh orang bukan oleh mesin, dan 

orang merupakan bagian dari produk jasa.sifat penjualan perorangan dapat 

dikatakan lebih luwes karena tenaga penjualan dapat secara langsung 

menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-

masing calon pembeli. 

• Promosi penjualan ( Sales promotion ) 

 Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. 

Contoh: diskon, sampel gratis, pameran dagang, hadiah hiburan dan kupon. 

• Hubungan masyarakat ( Public relation ) 

 Hubungan masyarakat merupakan kiat pemasaran penting lainnya, dimana 

perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok dan 

penyalur tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik 

yang lebih besar. Contoh: artikel dan berita di majalah. 

•  Informasi dari mulut ke mulut ( Word of Mouth ) 

 Dalam hal ini peranan orang sangat penting dalam mempromosikan jasa, 

Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian jasa. Dengan kata lain 

pelanggan tersebut akan berbicara kepada pelanggan lain yang berpotensial 

tentang pengalamannya dalam menerima jasa tersebut, sehingga informasi 

dari mulut ke mulut ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap 

pemasaran jasa dibandingkan dengan aktifitas komunikasi lainnya. 
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• Pemasaran langsung ( Direct Marketing ) 

Pemasaran langsung merupakan unsur terakhir dalam bauran komunikasi dan 

promosi, komunikasi yang digunakan dari mail, telepon, fax atau internet 

untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen. 

 

2.5 Saluran Distribusi 

Menurut Lamb, Hair, Mcdaniel dalam buku Pemasaran (2005:8)  

menyatakan : 

“Bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian dari organisasi yang 
saling bergantung yang memudahkan pemindahan kepemilikan 
sebagaimana produk bergerak dari produsen ke pengguna bisnis atau 
pelanggan”. 

 

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam buku Manajemen Pemasaran 

edisi 12 (2007:122) berpendapat bahwa : 

“Saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung 

yang tercangkup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi 

tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi”. 

 

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa saluran distribusi 

adalah serangkaian organisasi yang saling ketergantungan yang mencangkup kegiatan 

pemindahan barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. 

 

 



14 

 

2.5.1 Fungsi- Fungsi Saluran Distribusi 

Menurut Lamb, Hair, Mcdaniel (2005:14) fungsi-fungsi saluran distribusi 

adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Transaksi  

a. Menghubungi dan mempromosikan  

Menghubungi calon pelanggan ,mempromosikan produk dan meminta 

pesanan. 

b. Bernegosiasi 

Menentukan seberapa banyak barang atau jasa yang dibeli dan dijual, jenis 

transportasi yang yang digunakan, waktu pengiriman dan metode serta waktu 

pembayaran. 

c. Mengambil resiko 

 Mengasumsikan resiko atas kepemilikan ketersediaan. 

2. Fungsi logistik 

a. Distribusi fisik 

Mengangkut dan menyortir barang untuk mengatasi perbedaan sementara dan 

tempat. 

b. Menyimpan  

Memelihara persediaan dan melindungi barang 
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c. Menyortir 

Mengatasi perbedaan kuantitas dan keragaman produk dengan : 

• Sorting out :memilah suatu pasokan heterogen kedalam persediaan 

homogen yang terpisah 

• Akumulasi :menggabungkan persediaan yang serupa kedalam suatu 

pasokan homogeny yang lebih besar. 

• Alokasi : memecah pasokan yang homogeny kedalam lot yang lebih kecil 

lagi (breaking bulk). 

d. Keragaman 

Mengkombinasikan produk kedalam kumpulan atau keragaman yang 

diinginkan pembeli tersedia disatu tempat. 

3. Fungsi Fasilitas 

a. Meneliti : Mengumpulkan informasi tentang anggota saluran dan pelanggan 

lainnya. 

b. Pembiayaan : Memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya guna 

memudahkan aliran barang melalui saluran guna menjangkau konsumen 

akhir. 

 

2.5.2 Bentuk-Bentuk Saluran Distribusi 

 Dalam hal ini, produsen harus mempunyai tiga alternatif pemilihan untuk 

menentukan saluran distribusi mana yang akan dipergunakan. 
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 Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran (2007:137) ketiga bentuk saluran distribusi tersebut adalah : 

1. Distribusi eksklusif 

 Distribusi ini digunakan apabila produsen ingin tetap memegang kendali atas 

tingkat dan keluaran layanan yang ditawarkan perantara tersebut.sering strategi 

tersebut melibatkan rencana perjanjian eksklusif. Dengan melakukan distribusi 

eksklusif, produsen tersebut berharap untuk memperoleh penjualan yang lebih 

berdedikasi dan lebih mengenal produk tersebut. 

2. Distribusi Selektif 

 Melibatkan penggunaan lebih dari beberapa tetapi tidak semua perantara yang 

bersedia menjual produk tertentu. Strategi tersebut digunakan perusahaan-

perusahaan mapan dan perusahaan-perusahaan baru yang mencari distributor. 

Perusahaan tidak perlu merasa cemas dengan terlalu banyak gerai, karena 

perusahaan tersebut dapat memperoleh jangkauan pasar yang memadai dengan 

kendali yang lebih besar dan biaya yang lebih rendah dari pada distribusi yang 

intensif. 

3. Distribusi Intensif 

 Terdiri atas produsen yang menempatkan barang atau jasanya disebanyak 

mungkin gerai. Strategi ini umumnya digunakan untuk jenis-jenis barang seperti 

produk tembakau,sabun,makanan ringan,dan permen karet,karena untuk produk-

produk ini konsumen memerlukan kenyaman lokasi yang sangat 

banyak.Produsen-produsen terus menerus tergoda untuk beralih dari distribusi 

eksklusif atau selektif ke distribusi yang lebih intensif guna meningkatkan 

jangkauan pasar dan penjualannya.Strategi itu mungkin membantu dalam jangka 

pendek,tetapi sering merusak kinerja jangka panjang.Distribusi intensif 

meningkatkan ketersediaan produk dan jasa namun mungkin juga menghasilkan 



pengecer yang bersaing secara agresif. Jika terjadi perang harga, profitabilitas 

pengecer mungkin juga merosot. Mungkin juga mengurangi minat pengecer 

dalam mendukung produk. 

 

2.5.3 Tingkatan Saluran Distribusi 

a. Saluran pemasaran konsumen  

Gambar 2.1  

Saluran Pemasaran Konsumen 

0-tingkat 1-tingkat 2-tingkat 3-tingkat 
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b. Saluran pemasaran industri 

Gambar 2.2 

Saluran Pemasaran Industri 

     0-tingkat 1-tingkat 2-tingkat 3-tingkat 
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Saluran nol-tingkat (juga disebut saluran pemasaran langsung atau direct 

marketing chanel) terdiri dari produsen yang langsung menjual kepada pelanggan 

akhir. Saluran satu-tingkat berisi satu perantara penjualan, seperti pengecer. Saluran 

dua-tingkat berisi dua perantara. Dalam pasar  konsumen, saluran ini biasanya adalah 

pedagang besar dan pengecer. Saluran tiga-tingkat berisi tiga perantara. Dalam 

industri pedagang besar menjual kepada penyalur, yang akan menjual kepada 

pengcer-pengecer kecil. Dalam saluran pemasaran industri produsen barang industri 

dapat menggunakan tenaga penjualannya untuk menjual langsung kepada pelanggan 

industri; atau, produsen tersebut menjual kepada distributor industri, yang kemudian 
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menjual lagi kepada pelanggan industri; atau produsen tersebut dapat menjual melalui 

perwakilan produsen atau cabang-cabang penjualannya sendiri langsung kepada 

pelanggan industri, atau secara tidak langsung kepada pelanggan industri melalui 

distributor industri.  

 

2.5.4 Sarana Penunjang Kegiatan Distribusi 

 Untuk memperlancar kegiatan penyaluran produk dari tangan produsen 

kepada konsumen akhir, biasanya dibutuhkan beberapa tenaga penjual yang dapat 

membantu proses kelancaran arus barang untuk sampai ketangan konsumen. 

 Menurut Basu (2003:304-308) definisi tentang berbagai macam perantara 

pemasaran yaitu : 

a. Agen 

Yaitu satuan wirausahawan yang melaksanakan tawar menawar penjualan atau 

pembelian atau kedua-duanya, namun tidak memperoleh hak milik atas barang-

barang yang diperdagangkan. Seorang agen biasanya tidak melaksanakan fungsi 

pemasaran sebanyak yang dilaksanakan oleh pedagang. Biasanya imbalan 

diterima dalam bentuk komisi atau uang jasa. Misalnya pialang, pedagang komisi, 

agen produsen, agen penjualan, dan agen pembelian ditempat.  

b. Pialang (Broker) 

Yaitu agen yang tidak langsung secara fisik menguasai barang dagangannya, 

melainkan mewakili pihak penjualan dalam merundingkan jual beli atas nama 

pemiliknya. Dengan kata lain, walaupun para pialang menguasai barang 

dagangannya tapi dalam masalah negosiasi hanya diserahkan kepada pihak 

pemiliknya.  
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c. Firma Komisi (Pedagang Komisi) 

Yaitu agen yang biasanya melaksanakan penguasaan fisik atau barang dan 

melakukan perundingan mengenai barang dagangannya. Biasanya firma komisi 

itu diberi wewenang yang lebih luas mengenai soal harga dan syarat jual beli 

daripada yang diberikan kepada pialang, namun ia wajib mematuhi instruksi 

atasannya. 

d. Pedagang (Dealer) 

Yaitu perusahaan dagang yang membeli lalu menjual kembali barang dagangan, 

baik tingkat grosir maupun tingkat pengecer.  

e. Pedagang Grosir (Wholesaler) 

Yaitu perusahaan dagang yang membeli dan menjual  ulang barang dagangan 

kepada pengecer atau saudagar lainnya atau kepada industrial, kelembagaan atau 

komersil, namun tidak menjual sejumlah besar langsung kepada pihak konsumen 

akhir.  

f. Penyalur (Distributor) 

Dalam penggunaan umum istilah ini sinonim dengan istilah grosir (wholesale). 

g. Pengusaha Jasa-Jasa Pemasaran 

Yaitu mencakup pemasaran yang melaksanakan atau membantu pelaksanaan satu 

atau beberapa fungsi pemasaran, namun tidak memperoleh hak milik dan tidak 

pula melakukan perundingan jual beli.  
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h. Pemborong (Jobber) 

Istilah ini banyak digunakan sebagai sinonim istilah grosir atau distributor. Dalam 

lingkungan perdagangan dan tempat khusus tertentu, istilah ini dipakai untuk 

menyebut grosir tipe khusus. 

i. Agen Produsen (Manufacturers Agent) 

Yaitu agen yang pada umumnya berusaha atas dasar kontrak jangka panjang yang 

menjual barang dagangannya dalam suatu wilayah eksklusif, juga menjual barang 

sejenis yang bukan bersaingan, biasanya diberi wewenang terbatas untuk 

mengatur harga dan syarat-syarat jual beli. 

j. Saudagar (Merchant) 

Yaitu pengusaha atau perusahaan yang membeli, memperoleh hak milik, dan 

menjual ulang barang dagangannya. Ciri khas perantara ini ialah ia memperoleh 

hak milik atas barang dagangannya. Dalam kelompok ini termasuk pedagang 

grosir dan pengecer. 

k. Perantara (Middleman) 

Yaitu perusahaan yang mengkhususkan pelaksanaan yang beraneka kegiatan atau 

menyediakan jasa-jasa yang langsung berkaitan dengan kegiatan pembelian dan 

penjualan barang dan proses pemudahan dari produsen ke konsumen. 

l. Pengecer (Retailer) 

Yaitu agen yang sebagai kegiatan utamanya menyelenggarakan penjualan 

langsung kepada konsumen akhir. 
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m. Agen Penjual 

Yaitu agen yang berusaha atas dasar kontrak jangka panjang, yang menjual 

keseluruhan jajaran barang dagangan tertentu atau keseluruhan hasil produksi 

atasannya.  

 

2.5.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Saluran Distribusi 

 Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang sangat 

berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusi. 

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi 

menurut Basu Swastha dan Irawan dalam bukunya Manajemen Pemasarn 

Modern (2003:299), antara lain : 

1. Pertimbangan Pasar 

Karena saluran distrbusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, maka 

keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran. 

Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan adalah : 

a. Konsumen atau pasar industri 

 Apabila pasarnya meruapakan 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 

tahun. 

b. Jumlah pembeli potensial 

 Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka perusahaan dapat 

mengadakan penjualan secara langsung kepada pemakai. 
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c. 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. 

d. Jumlah pesanan 

 Volume penjualan dari sebuah perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap 

saluran yang dipakainya. Jika volume yang dibeli oleh pemakai industri tidak 

begitu besar atau relatif kecil, maka perusahaan dapat enggunakan distributor 

industri (untuk barang-barang jenis perlengkapan operasi). 

e. Kebiasaan dalam pembelian 

 Kebiasaan dalam membeli dari konsumen akhir dan pemakai industri sangat 

berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan dalam penyaluran. Termasuk dalam 

kebiasaan membeli ini antara lain : 

• Kemauan untuk membelanjakan uangnya 

• Tertariknya pada pembelian dengan kredit  

• Lebih senang melakukan pembelian yang tidak berulang-ulang 

• Tertariknya pada pelayanan penjual 

2. Pertimbangan Barang 

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang antara lain : 
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a. Nilai unit 

 Jika nilai unit dari barang yang dijual relatif rendah maka produsen cenderung 

untuk menggunakan saluran distribusi yang panjang. Tetapi sebalinya, jika 

nilai unitnya relatif tinggi maka saluran distribusinya pendek atau langsung. 

b. Besar dan berat barang 

 Manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut dalam hubungannya 

dengan nilai barang secara keseluruhan dimana besar dan berat barang akan 

sangat menentukan. 

c. Mudah rusaknya barang 

 Jika barang yang dijual mudah rusak maka perusahaan tidak perlu 

menggunakan perantara. Jika ingin menggunakannya maka harus dipilih 

perantara yang memiliki faslitas penyimpanan yang cukup baik. 

d. 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 berbagai masalah teknis penggunaan dan 

pemeliharaanya. Mereka juga harus dapat memberikan pelayanan baik 

sebelum maupun sesudah penjualan. Pekerjaan ini jarang sekali atau bahkan 

tidak pernah dilakukan oleh pedagang besar. 

e. Barang standar dan pesanan 

 Jika barang yang dijual berupa barang standar, maka dipelihara sejumlah 

persediaan pada penyalur. Demikian pula sebalinya, jika barang yang dijual 

berdasarkan pesanan maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan. 
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f. Luasnya product line 

 Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang saja, maka penggunaan 

pedagang besar sebagai penyalur adalah baik. Tetapi jika macam barangnya 

banya, perusahaan dapat menjual langsung kepada para pengecer. 

3. Pertimbangan Perusahaan 

Pada segi perusahaan faktor yang perlu dipertimabngkan adalah ; 

a. Sumber pembelanjaan 

 Penggunaan saluran distribusi langsung atau pendek biasanya memerlukan 

dana yang lebih besar. Oleh karena itu, saluran distribusi pendek ini 

kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat dibidang 

keuangannya. 

b. Pengalaman dan kemampuan manajemen 

 Perusahaan yang menjual barang baru atau ingin memasuki pasaran baru, 

lebih suka menggunakan perantara. Hal ini disebabkan karena umunya para 

perantara sudah mempunyai pengalaman, sehingga manajemen dapat 

mengambil pelajaran dari mereka. 

c. Pengawasan saluran 

 Faktor pengawasan saluran kadangkadang mennjadi pusat perhatian produsen 

dalam kebijaksanaan saluran distribusinya. Pengawasan akan lebih mudah 

dilakukan bilamana saluran disribusinya pendek. Jadi, perusahaan yang ingin 

mengawasi penyaluran barangnya cenderung memilih saluran pendek 

walaupun ongkosnya tinggi. 
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d. Pelayanan yang diberikan oleh penjual 

 Jika produsen mau meberikan pelayanan yang lebih baik seperti membangun 

etalase (ruang peragaan), mencarikan pembeli untuk perantara, maka akan 

banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya. 

4. Pertimbangan Perantara 

Pada segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah : 

a. Pelayanan yang diberikan perantara 

 Jika perantara mau memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya dengan 

enyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan bersedia 

menggunakannya sebagau penyalur. 

b. Kegunaan perantara 

 Perantara akan digunakan sebagai penyalur apabila ia dapat membawa barang 

produsen dalam persaingan, dan selalu mempunyai inisiatif untuk 

memberikan isul tenatang barang baru. 

c. Sikap perantara terhadap kebijakan produsen 

 Kalau perantara bersedia menerima risiko yang dibebankan oleh produsen, 

misalnya risiko turunnya harga, maka produsen dapat memilihnya sebagai 

penyalur. Hal ini dapat memperingan tanggung jawab produsen dalam 

menghadapi berbagai macam risiko. 

d. Volume penjualan 

 Dalam hal ini, produsen cenderung memilih perantara yang dapat 

menawarkan barangnya dalam volume yang besar untuk jangka waktu lama. 

 



27 

 

e. Ongkos  

 Jika ongkos dalam penyaluran barang dapat lebih ringan dengan 

digunakannya perantara, maka hal ini dapat dilaksanakan terus. 


