
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pemasaran dan Bauran Pemasaran 

2.1.1  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok dalam usaha 

mempertahankan kelangsungan hidup sebuah perusahaan, perkembangan usahanya, serta 

memperoleh pendapatan berupa laba. Dengan semakin banyaknya perusahaan-

perusahaan pesaing yang terjun di bidang yang sama, itu akan mendorong pihak 

manajemen untuk memikirkan kegiatan pemasaran bagi perusahaannya dalam 

menghadapi dan memenangkan persaingan yang semakin ketat tersebut. Pemasaran harus 

dilakukan lebih aktif lagi supaya semakin banyak konsumen yang tertarik terhadap 

produk yang ditawarkan. 

Bagi konsumen, kegiatan pemasaran membuat konsumen semakin mengerti 

mengenai kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk yang diinginkan, serta 

memberikan kesempatan untuk membandingkannya dengan produk-produk sejenis dari 

perusahaan lain. Dengan kata lain, konsumen juga lebih diuntungkan dengan adanya 

berbagai pilihan yang didapat dari hasil kegiatan pemasaran perusahaan yang sedang 

bersaing. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pemasaran, dikutip 

beberapa pendapat para pakar manajemen pemasaran, yaitu sebagai berikut: 

 

 



Menurut Kotler dan Armstrong  (2004:7) : 

“Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan 
kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 
penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain.” 

 
Menurut William J. Stanton yang dikutip oleh Basu Swasta  dan Irawan 

(2003:5) : 

“Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan–kegiatan bisnis 
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 
dan mendistribusikan barang, dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik 
kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.” 

 
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan pemasaran 

adalah suatu proses atau kegiatan bisnis yang dirancang untuk memenuhi, memuaskan 

kebutuhan, dan keinginan konsumen akan barang dan jasa melalui proses pemasaran. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menjalankan konsep pemasaran, manajemen pemasaran dilakukan apabila sekurang-

kurangnya satu pihak dari pertukaran potensial memikirkan cara untuk mendapatkan 

tanggapan dari pihak lain sesuai dengan yang diinginkan. Manajemen pemasaran adalah 

sebagai pelaksanaan tugas untuk mencapai pertukaran yang diharapkan dengan pasar 

sasaran. Proses pertukaran tersebut harus dikoordinasi secara menyeluruh dan dikelola 

dengan bisnis. 

Menurut Basu Swastha dan Irawan (2003:7) : 

”Manajemen Pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan program-program yang ditunjukan untuk mengadakan 
pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai 
tujuan organisasi.” 

  



Menurut  Kotler dan Armstrong (2004:16) : 

”Manajemen Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan 
pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, 
dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan membeli 
sasaran demi mencapai tujuan organisasi.” 
 
Dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah suatu proses yang 

melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang mencakup barang 

dan jasa dan gagasan yang tergantung pada pertukaran dengan tujuan menghasilkan 

kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

  

2.1.3 Pengertian Bauran Pemasaran 

Strategi perusahaan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan akan produk, 

dibutuhkan beberapa pertimbangan mengenai jenis produk apa yang akan diproduksi, 

penentuan harga yang tepat, saluran distribusi dan promosi yang akan dilakukan serta 

dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat maka diharapkan dapat menunjang 

dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Para pemasar menggunakan alat untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan 

dari sasaran mereka, alat pemasaran tersebut sering disebut bauran pemasaran. 

Menurut  Philip kotler yang dikutip oleh Dlaslim Saladin (2004:5) : 

”Bauran Pemasaran adalah seperangkat variabel pemasaran yang dapat 
dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam 
pasar sasaran.” 

 
Menurut Basu Swasta dan Irawan (2003:78) : 

”Bauran Pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau kegiatan 
yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni : produk, 
struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi.” 

 



Sehingga dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan alat-alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan didalam pasar sasaran. 

Alat-alat atau variabel-variabel yang disebutkan diatas disebut 4P yaitu :  

1. Product ( Produk ) 

Kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran, dan 

yang termasuk dalam faktor ini adalah merencakan serta mengembangkan produk dan 

jasa yang tepat untuk dipasarkan. Kebijakan dan garis strategis sangat diperlukan 

untuk merubah produk yang ada, disamping itu juga diperlukan keputusan-keputusan 

untuk merek, warna, dan kemasan. Perusahaan memulai dengan produk atau jasa 

yang dirancang untuk memuaskan keinginan pasar. Perusahaan harus merencanakan, 

mengembangkan dan mengelola produk. 

2. Price (Harga)  

Nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Penetapan harga merupakan 

suatu masalah yang sangat peka bagi perusahaan dalam penjualan produknya. Karena 

pada dasarnya harga adalah satu–satunya elemen dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan. 

3. Promotion (Promosi)  

Sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang menyakinkan calon konsumen 

tentang barang dan jasa. Yang termasuk kegiatan promosi adalah: periklanan, 

personal selling, promosi penjualan, dan publisitas. 

4. Place (Distribusi)  

Seperangkat lembaga yang dipergunakan oleh perusahaan dalam pemindahan 

kepemilikan dari produsen ke tangan konsumen. Perusahaan harus menentukan, 



mengajak, dan menghubungkan berbagai perantara agar produk dan jasanya dapat 

dipatok dengan efisien ke pasar sasarannya . 

Ada tiga aspek pokok yang berkaitan dengan keputusan–keputusan tentang distribusi 

(place). Aspek tersebut adalah: 

• Sistem transportasi perusahaaan 

• Sistem penyimpanan, dan 

• Pemilihan saluran distribusi 

 

2.2 Distribusi dan Saluran Distribusi 

2.2.1 Pengertian Distribusi 

Distribusi merupakan tahap berikutnya dalam proses pemasaran setelah produk 

siap untuk dipasarkan dan penentuan harga yang sudah tepat. Distribusi memainkan 

peran penting dalam kegiatan penyaluran barang sehingga konsumen dapat dengan 

mudah mendapatkan produk yang mereka inginkan. 

Menurut Fandy Tjipto dalam bukunya ”Strategi Pemasaran Modern” 

(2002;185), yaitu: 

”Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha 
memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 
produsen kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai yang 
diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat yang dibutuhkan)”  
 

Dengan kata lain, proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu 

menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat 

merealisasikan kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Dalam pelaksanaan 



aktivitas-aktivitas distribusi, perusahaan kerap kali harus bekerja sama dengan berbagai 

perantara dan saluran distribusi untuk menawarkan produknya ke pasar. 

 

2.2.2 Saluran Distribusi 

Setelah barang dibuat dan siap untuk dipasarkan, tahap berikutnya dalam proses 

pemasaran adalah menentukan metode dan rute yang akan dipakai untuk menyalurkan 

barang tersebut ke pasar. Hal ini menyangkut masalah penentuan strategi penyaluran, 

termasuk pemilihan saluran distribusi. 

Pengertian saluran distribusi menurut David A. Revzan yang dikutip oleh Basu 

Swasta (2003;285), yaitu : 

”Saluran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari 
produsen ke perantara dan akhirnya samapai pada pemakai.” 

 
 

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya ”Manajemen Pemasaran Analisis, 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian” (2004 : 153) yaitu: 

”Serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses 
untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau 
dikonsumsi.” 

 
 Dari kedua definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa saluran distribusi 

merupakan elemen yang sangat penting untuk menyalurkan suatu produk dan jasa, dari 

produsen kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat serta sesuai dengan distribusi yang 

tepat pula. Sehingga dapat menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. 

 

 



2.2.3 Fungsi Saluran Distribusi 

Fungsi saluran distribusi menurut Djaslim Saladin dalam bukunya ”Intisari 

Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran” (2003;108), yaitu: 

1. Penelitian (research) 

Pengumpulan informasi penting untuk perencanaan dan melancarkaan pertukaran. 

2. Promosi (promotion) 

Pengembangan dan penyebaran komunikasi yang persuasif mengenai penawaran. 

3. Kontak (contact) 

Mencari dan menjalin hubungan dengan calon pembeli. 

4. Penyesuaian (matching) 

Mempertemukan penawaran sesuai dengan permintaan pembeli, termasuk kegiatan 

seperti pengolahan, penilaian, perakitan dan pengemasan. 

5. Negosiasi (negotiation) 

Usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan 

dengan penawaran, sehingga perpindahan hak kepemilikan bisa dilaksanakan. 

6. Distribusi Fisik (physical distribution) 

Transportasi dan penyimpanan barang. 

7. Pembiayaan (financing) 

Permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran. 

8. Pengambilan Resiko (risk taking) 

Perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran itu. 

 

 



2.2.4 Tingkat Saluran Pemasaran 

Tingkat saluran distribusi menurut Djaslim Saladin dalam bukunya ” 

”Manajemen Pemasaran Analisis, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian” 

(2004 : 155), yaitu: 

1. Saluran Nol Tingkat atau Saluran Pemasaran Langsung (A Zero Levels Channel Or 

Direct Marketing Channel) 

 Produsen menjual ke konsumen dilakukan dengan empat cara, yaitu: 

• Dari rumah ke rumah (door to door) 

• Arisan rumah (home parties) 

• Lewat pos (mail order) 

• Lewat toko-toko perusahaan (manufacture-owner store) 

2. Saluran Satu Tingkat (A One Level Channel) 

 Penjualan melalui satu perantara. Di dalam saluran pemasaran barang konsumsi, 

perantara ini merupakan pedagang besar atau grosir, sedangkan di dalam saluran 

barang industri ini mereka merupakan tenaga penjual representatif. 

3. Saluran Dua tingkat (Two Level Channel) 

 Penjualan yang mempunyai dua perantara. Dalam saluran pemasaran barang 

konsumsi mereka merupakan pedagang besar atau grosir dan pengecer, sedangkan 

dalam saluran pemasaran barang industri mereka merupakan sebuah penyalur tunggal 

dan distributor industri. 

 

 

 



4. Saluran Tiga Tingkat (A Three Level Channel) 

 Penjualan yang mempunyai tiga perantara, yaitu pedagang besar (grosir), pemborong 

dan pengecer. Ada juga perusahaan yang menggunakan saluran pemasaran banyak 

tingkat (higer level marketing channel), akan tetapi jarang terjadi. 

5. Saluran Aneka Tingkat (Higher Level Channel) 

 Saluran ditribusi lebih dari tiga tingkat, saluran pemasaran untuk barang konsumsi 

dan industri dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

2.2.5 Alternatif Distribusi 

Banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk mendistribusikan barang dan jasa 

kepada pembeli. Sebuah perusahaan mengkin mendistribusikan barangnya secara 

langsung pada konsumen meskipun jumlahnya cukup besar, sedangkan perusahaan lain 

mendistribusikan produknya lewat perantara. Dari cara-cara distribusi yang ada, tidak 

satu pun dapat memuaskan perusahaan. 

Dalam hal ini banyak perusahaan yang menggunakan beberapa kombinasi saluran 

distribusi untuk mencapai segmen pasar yang berbeda. 

Beberapa alternatif distribusi didasarkan pada jenis barang dan segmen pasarnya, 

yaitu : 

• Barang konsumsi, ditujukan untuk segmen pasar konsumen. 

• Barang industri, ditujukan untuk segmen pasar industri. 

Macam-macam saluran distribusi  barang konsumsi menurut Basu Swasta dan 

Irawan (2003 : 295) adalah : 

1.  Produsen-Konsumen 



 Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana adalah saluran 

distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat 

menjual barang langsung samapai ke konsumen. 

2. Produsen-Pengecer-Konsumen 

 Saluran ini juga disebut sebagai saluran distribusi langsung. Disini pengecer besar 

langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada juga beberapa produsen yang 

mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen. 

3. Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen 

 Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen, dan dinamakan sebagai 

saluran distribusi tradisional. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar 

kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar, dan pembelian 

oleh konsumen dilayani pengecer saja. 

4. Produsen-Agen-Pengecer-Konsumen 

 Produsen memilih agen (agen penjualan atau agen pabrik) sebagai penyalurnya. Ia 

menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran 

penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. 

5. Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen 

 Saluran distribusi ini, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk 

menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjualnya kepada 

toko-toko kecil. 

Macam-macam saluran distribusi  barang industri menurut Basu Swasta dan 

Irawan (2003 : 295) adalah : 

1. Produsen-Pemakai Industri 



 Saluran distribusi ini biasa juga disebut juga saluran distribusi langsung. Biasanya 

dipakai oleh produsen bilamana transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif 

cukup besar. 

2. Produsen-Distributor Industri-Pemakai Industri 

 Produser barang-barang jenis perlengkapan operasi dan asesoris perlengkapan kecil 

dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen lain yang 

dapat menggunakan distributor industri sebagai penyalurnya. 

3. Produsen-Agen-Pemakai Industri 

 Saluran ini biasanya dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen 

pemasaran. 

4. Produsen-Agen-Diatributor Industri-Pemakai Industri 

 Saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara 

lain bahawa unit perjualannya terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu, 

faktor penyimpanan pada saluran dipertimbangkan pula. Dalam hal ini agen 

penunjang seperti agen penyimpanan sangat penting perananya. 

 

2.2.6 Penggolongan Perantara Dalam Saluran Distribusi 

Suatu kegiatan distribusi selalu dilakukan meskipun tidak menggunakan perantara 

sebagai lembaga. Jadi kegiatan distribusinya langsung diarahkan oleh produsen kepada 

konsumennya. Namun tidak jarang para perantara ini digunakan oleh produsen untuk 

mendistribusikan hasil produksinya kepada pembeli akhir. Alasan menggunakan 

perantara karena mereka dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi. 



Menurut Basu Swasta dan Irawan (2003;290), perantara digolongkan ke dalam 

dua golongan, yaitu : 

1. Perantara Pedagang 

Pada dasarnya perantara pedagang (menthant middleman) ini bertanggung jawab 

terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkan. Dalam hubungannya dengan 

pemindahan milik, kegiatan perantara pedagang ini berbeda dengan lembaga lain, yang 

termasuk dalam perantara agen seperti : perusahaan transport, perusahaan 

pergudangan, dan sebagainnya. Ada dua kelompok yang termasuk dalam perantara 

pedagang yaitu: 

a. Pedagang Besar (wholesaler) 

Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali 

barang–barang kepada pengecer dan pedagang lain dan/atau kepada pemakai 

industri, pemakai lembaga, dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam 

volume yang sama kepada konsumen akhir. 

b. Pengecer (retailer) 

Perdagangan eceran meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara 

langsung dengan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk 

keperluan pribadi (bukan untuk keperluan usaha). Namun tidak menutup 

kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para pemakai industri 

karena tidak semua barang industri selalu dibeli dalam jumlah besar. 

Pengecer atau toko pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan 

usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (non 

bisnis). 



2. Perantara Agen 

Perantara agen (agent middleman) tidak mempunyai hak milik atas semua 

barang yang mereka tangani. Agen dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu: 

a. Agen Penunjang 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam 

beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Mereka terbagi dalam beberapa 

golongan, yaitu: 

a. Agen pengangkut borongan ( bulk transportation agent ) 

b. Agen penyimpangan ( storage agent ) 

c. Agen pengangkutan khusus ( specialty shipeer) 

d. Agen pembelian dan penjualan ( purchase & sales agent ) 

Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk memindahkan barang–barang 

sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan pembeli dan 

penjual. Jadi, agen penunjang ini melayani kebutuhan–kebutuhan dari setiap 

kelompok secara serempak. Dalam praktek, agen semacam ini dapat dilakukan 

sendiri oleh si penerima barang. 

b. Agen Pelengkap 

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa–jasa tambahan dalam penyaluran 

barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan–kekurangan. 

Tidak secara aktif dalam pemindahan barang–barang tetapi mereka ikut 

memberikan bantuan serta memperlancar pemindahan tersebut, seperti perusahaan 

asuransi, bank, dan sebagainnya. Jasa–jasa yang dilakukannya antara lain berupa : 

a. Jasa pembimbingan / konsultasi 



b. Jasa finansial 

c. Jasa informasi 

d. Jasa khusus lainnya 

 

2.2.7 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Saluran Distribusi 

Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh 

dalam pemilihan saluran distribusi. Faktor–faktor tersebut menurut Basu Swasta dan 

Irawan dalam bukunya ”Manajemen Pemasaran”(2003 :299) antara lain menyangkut : 

1. Pertimbangan Pasar 

Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, 

maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran. Beberapa 

faktor yang harus diperhatikan adalah: 

a.   Konsumen atau pasar industri 

Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang atau bahkan 

tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya berupa konsumen dan 

pasar industri, perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran. 

b. Jumlah pembeli potensial 

Jika konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka perusahaan dapat 

mengadakan penjualan secara langsung kepada pemakai. 

c. Konsentrasi pasar secara geografis 

Secara geografis pasar dapat dibagi kedalam beberapa konsentrasi seperti 

industri kecil, industri kertas, dan sebagainnya. 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 menggunakan distributor 

industri (untuk barang–barang jenis perlengkapan organisasi). 

e. Kebiasaan dalam pembelian 

Kebiasaan 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 berkali – kali. 

• Tertariknya pada pelayanan penjual. 

2.   Pertimbangan Barang 

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang ini antara lain : 

a. Nilai Unit 

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

untuk menggunakan saluran distribusi yang panjang. Tetapi sebaliknya, jika nilai 

unitnya relatif tinggi maka saluran distribusinya pendek atau langsung. 

 

 



b. Besar dan berat barang 

Manejemen harus mempertimbangkan ongkos angkut dalam hubungannya 

dengan nilai barang secara keseluruhan dimana besar dan berat barang sangat 

menentukan. Jika ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai 

barangnya sehingga terdapat beban yang berat bagi perusahaan, maka sebagian 

beban tersebut dapat diahlikan kepada perantara. Jadi, perantara ikut menanggung 

sebagian dari ongkos angkut. 

c. Mudah rusaknya barang 

Jika barang yang terjual mudah rusak maka perusahaan tidak perlu 

menggunakan perantara. Jika ingin menggunakannya maka harus dipilih perantara 

yang memiliki fasilitas penyimpangan 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 

pemeliharaannya. Mereka juga harus dapat memberikan pelayanan baik sebelum 

maupun sesudah penjualan. Pekerjaan seperti ini jarang sekali atau bahkan tidah 

pernah dilakukan oleh pedagang besar grosir. 

e. Barang standar dan pesanan 

Jika barang yang dijual berupa barang standar dipelihara sejumlah persediaan 

pada penyaluran. Demikian pula sebaliknya, kalau barang yang dijual berdasarkan 

pesanan maka penyaluran tidak perlu memelihara persediaan. 

 



f. Luasnya product line 

Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang saja, maka penggunaan 

pedagangan besar sebagai penyalur adalah baik. Tetapi, jika macam barangnya 

banyak maka perusahaan dapat menjual langsung kepada para pengecer. 

3.  Pertimbangan Perusaahaan 

     Pada segi perusahaan, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah : 

a.   Sumber pembelanjaan 

Penggunaan saluran distribusi langsung atau pendek biasanya memerlukan 

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

kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat di bidang keuangannya. 

Perusahaan yang tidak kuat kondisi keuangannya akan cenderung menggunakan 

saluran distribusi lebih panjang. 

     b.    Pengalaman dan kemampuan manajemen 

Biasanya, perusahaan yang menjual barang baru, atau ingin memasuki pasaran 

baru, lebih suka menggunakan perantara. Hal ini disebabkan karena umumnya 

para perantara sudah mempunyai pengalaman, sehingga manajemen dapat 

mengambil pelajaran dari mereka. 

 c.   Pengawasan saluran 

Faktor pengawasan saluran kadang–kadang menjadi pusat perhatian produsen 

dalam kebijaksanaan saluran distribusinya. Pengawasan akan lebih mudah 

dilakukan bilamana saluran distribusinya pendek. Jadi, perusahaan yang ingin 

mengawasi penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek 

walaupun ongkosnya tinggi. 



d.   Pelayanan yang diberikan oleh penjual 

Jika produsen mau memberikan pelayanan yang lebih baik seperti 

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

akan banyak perantara yang berseedia menjadi penyaluranya. 

4.   Pertimbangan perantara 

      Pada segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah : 

a.   Pelayanan yang diberikan oleh perantara 

Jika perantara mau pemberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya dengan 

menyediakan fasilitas penyimpangan, maka produsen akan bersedia menggunakan 

sebagai penyalur. 

      b.   Kegunaan perantara 

Perantara akan digunakan sebagai penyalur apabila ia dapat membawa 

barang produsen dalam persaingan, dan selalu mempunyai inisiatif untuk 

memberikan usul tentang barang baru. 

      c.   Sikap perantara  terhadap kebijaksanaan produsen 

Kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan oleh produsen, 

misalnya resiko turunnya harga, maka produsen dapat memilihnya sebagai 

penyalur. Hal ini dapat memperingan tanggung jawab produsen dalam 

menghadapi berbagai macam resiko. 

      d.   Volume penjualan 

Dalam hal ini, produsen cenderung memilih perantara yang dapat 

menawarkan barangnya dalam volume yang besar untuk jangka waktu lama. 

 



e.   Ongkos 

Jika ongkos dalam penyaluran barang dapat lebih ringan dengan digunakan 

perantara, maka hal ini dapat dilaksanakan terus. 

 

2.2.8 Memilih Saluran Distribusi  

Dalam hal ini, produsen harus mempunyai tiga alternatif pemilihan untuk 

menentukan saluran distribusi mana yang akan dipergunakan.                                                                            

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya ”Intisari Pemasaran Dan Unsur-Unsur 

Pemasar” (2003;111) ketiga alternatif tersebut adalah : 

1. Distribusi Intensif 

Cara penyaluran dengan menggunakan sebanyak mungkin outlet (toko-toko) dan 

biasanya dilakukan oleh produsen yang menghasilkan barang-barang konvenien. 

Seperti rokok, korek api, teh, dan kopi. Barang ini harus mempunyai kegunaan tempat.s 

2. Distribusi Selektif 

Cara penyaluran dengan menggunakan lebih dari satu perantara untuk satu daerah 

penjualan dan lebih selektif. Biasanya saluran ini dipakai untuk memasarkan produk 

baru, barang shopping atau barang spesial, dan barang industri jenis accessory 

equipment. Perusahaan dapat beralih ke distribusi selektif apabila pengecer yang 

digunakan akan lebih terbatas. Pemilikan terhadap penyaluran dapat dilakukan dengan 

pertimbangan : 

a. Pertimbangan modal yang dimilki oleh para penyalur. 

b. Letak toko yang strategis. 

c. Cukup atau tidaknya jumlah karyawan. 



d. Pengamanan penyalur dalam memasarkan barang tersebut. 

Contoh : alat elektronik 

3. Distribusi Eksklusif 

Cara penyalur dengan menggunakan satu outlet saja atau dalam jumlah tertentu. 

Hanya dengan satu penyalur, produsen lebih mudah dalam mengadakan pengawasan. 

Pada umumnya, distribusi eksklusif ini banyak dipakai : 

• Untuk barang-barang spesial. 

• Apabila penyalur bersedia membuat  persediaan dalam jumlah besar  sehingga 

pembeli lebih leluasa dalam memilih produk yang akan dibelinya. 

• Apabila produk yang dijual memerlukan service sesudah penjualan (pemasangan, 

reparasi dan sebagainya) misalnya alat pendingin udara (AC), lemari es, dan alat-

alat konstruksi bangunan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


