
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Suatu keberhasilan perusahaan sangat tergantung kepada kemampuan 

perusahaan untuk menyediakan produknya di pasar sesuai dengan yang 

dibutuhkan konsumen atau dengan kata lain perusahaan harus mengetahui 

kebutuhan pasar terlebih dahulu. Perusahaan merancang produk sedemikian rupa, 

agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi selera dan keinginan konsumen.  

Produk juga harus ditawarkan dengan harga yang sesuai dengan kemampuan daya 

beli konsumen, kemudian perusahaan menyampaikan informasi mengenai 

produknya agar dapat dikenal dan dapat menarik perhatian konsumen yang 

potensial. 

 Selain itu perusahaan juga perlu memiliki penyalur yang dapat membantu 

perusahaan untuk memperlancar pemindahan produk dari produsen ke konsumen 

yang pada akhirnya dapat mempertahankan serta meningkatkan hasil penjualan, 

penyaluran ini biasanya disebut saluran distribusi. 

 Saluran distribusi merupakan salah satu bagian dari marketing mix, karena 

perusahaan tidak hanya menghasilkan barang dan jasa tetapi mencari jalan keluar 

untuk menyalurkan hasil produksinya agar dapat sampai ke tangan konsumen 

tepat pada waktunya. 

 Dalam melaksanakan saluran distribusi pada umumnya perusahaan melihat 

beberapa unsur saluran distribusi yang digunakan dalam meningkatkan hasil 

penjualan sesuai dengan target yang diharapkan serta harus memperhatikan 

bentuk saluran distribusi yang aktif digunakan oleh perusahaan, dan banyaknya 

perantara dan masalah pengangkutan yang akan digunakan oleh perusahaan. 

 Unsur-unsur di atas merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam melaksanakan saluran distribusi. CV. Sinar Bandung merupakan salah satu 

perusahaan tekstil yang bergerak dalam bidang penjualan barang tekstil atau kain 

secara  ekspor-impor. 
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 Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Bandung dalam 

meningkatkan volume penjualannya adalah dengan menggunakan saluran 

distribusi yang baik, yang ditunjang oleh aktivitas pemasaran yang lainnya terdiri 

dari kebijakan harga, kebijakan produk dan kebijakan promosi. 

 Perusahaan menyadari bahwa tingginya pertumbuhan penyaluran barang 

tekstil telah mendorong munculnya perusahaan pesaing yang bergerak dalam 

bidang tekstil sehingga situasi ini membawa dampak pada tingginya tingkat 

persaingan antar perusahaan tekstil terhadap pasar yang ada, karena untuk 

memperlancar arus barang dalam memasuki pasar diperlukan saluran distribusi 

yang baik sebagai sarana yang sangat penting bagi perusahaan untuk memasarkan 

produknya. 

 Jika saluran distribusi yang dijalankan perusahaan itu tepat, maka volume 

penjualan dapat meningkat. Dengan demikian ketepatan dalam memilih saluran 

distribusi mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

 Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk 

membahas dan mengemukakan sampai sejauh mana peranan dan pelaksanaan 

saluran distribusi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menuangkan ke 

dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Saluran Distribusi Dalam 

Meningkatkan Volume Penjualan Pada CV. Sinar Bandung.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan saluran distribusi yang telah dilakukan oleh       

CV. Sinar Bandung. 

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh CV.Sinar Bandung dalam 

menyalurkan produknya ke konsumen. 

3. Berapa besar pengaruh saluran distribusi yang digunakan CV. Sinar 

Bandung terhadap peningkatan volume penjualan barang tekstil. 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Penulis bermaksud mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh 

data dan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang pengaruh saluran 
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distribusi dalam meningkatkan volume penjualan pada CV. Sinar Bandung, 

kemudian data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk penyusunan skripsi 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana pada jurusan Manajemen 

Fakultas Bisnis dan Manajemen  Universitas Widyatama. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan saluran distribusi pada CV. Sinar 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh CV. 

Sinar Bandung dalam menyalurkan produknya ke konsumen. 

3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh saluran distribusi 

yang digunakan oleh CV. Sinar Bandung terhadap volume penjualan 

barang tekstil. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan dasar-dasar 

dalam menentukan kebijaksanaan saluran distribusi yang tepat agar dapat 

meningkatkan volume penjualan pada perusahaan.  

 Penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain bagi : 

1. Penulis, untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan, teori-teori yang 

diperoleh selama berada diperkuliahan serta memberikan gambaran 

sejauh mana kesesuaian fakta dengan dasar teori yang ada. 

2. Perusahaan, untuk memberikan sumbangan ide, gagasan pemikiran 

atau saran-saran dalam menentukan kebijakan saluran distribusi 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan di masa 

yang akan datang. 

3. Pihak-pihak lain, dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

mengembangkan wawasan ilmiahnya khususnya dalam bidang saluran 

distribusi.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemasaran 

mengenai definisi saluran distribusi, antara lain menurut Lou E. Pelton, David 
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Strutton dan James R. Lumpkin dalam bukunya yang berjudul Marketing 

Channel, A Relationship Management (2002 ; 6) adalah sebagai berikut : 

“Distribution Channel as exchange relationships that create customer 

value in the acquisition, consumption, and disposition of product and 

services 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong dalam bukunya 

“Prinsip-prinsip Pemasaran” (2001;7) yang disadur oleh Damos Sihombing, 

M.B.A adalah sebagai berikut : 

“Saluran distribusi (Distribution Channel) adalah seperangkat 
organisasi yang saling bergantung satu sama lain, yang dilibatkan 
dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk digunakan 
oleh konsumen atau pengguna bisnis”. 
 

 Jadi saluran distribusi merupakan lembaga yang dapat melancarkan 

kegiatan penyaluran suatu produk atau jasa kepada konsumen pada pengguna 

industri (industrial user).      

 Kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi dapat mengakibatkan 

terhambatnya penyaluran produk ke tangan konsumen, sehingga hasil penjualan 

yang dinginkan tidak akan tercapai. Dalam memilih saluran distribusi yang tepat 

ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satunya dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong         

(2001; 24), antara lain : 

a. Product Characteristic 

Produk dapat dilihat sampai sejauh mana produk dapat dinikmati, 

dibeli, berdasarkan kualitas produk atau kelebihan produk, sehingga 

dapat menentukan produktifitas yang dapat menciptakan nilai tambah 

bagi produsen.    

b. Company Characteristic 

Dapat dilihat posisi perusahaan terutama dalam hal kekuatan financial 

dan kemampuan pemasaran yang membuat suatu organisasi terkait 

dalam hal biaya, tetapi menghasilkan keuntungan secara pemasaran 

langsung.     
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c. Market Characteristic  

Dapat dilihat dari ukuran pasar, struktur pasar, pembagian atau 

pengelompokan pasar, stabilitas pasar, serta pertumbuhan pasar. 

d. Competitive Characteristic 

- Horizontal competitive merupakan persaingan antara anggota-

anggota saluran pada tingkat yang sama dan biasanya dengan pasar 

yang sama. 

- Vertical Competitive merupakan persaingan antara anggota saluran 

pada tingkat saluran yang berbeda beroperasi di pasar yang sama.   

- System Competitive merupakan persaingan antara unit saluran 

yang lengkap atau yang sempurna. 

- Network Competitive merupakan persaingan antara jaringan-

jaringan anggota saluran yang bersaing antara industri dan pasar.   

e. Environmental Characteristic  

Dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan hukum yang berlaku, 

kondisi politik yang stabil, kondisi teknologi yang baik, kondisi sosial-

budaya yang baik, dan kondisi persaingan yang baik.      

 Perencanaan saluran distribusi yang efektif memerlukan penentuan 

segmen pasar yang mana yang akan dilayani dan saluran terbaik yang akan 

digunakan untuk setiap segemen. Setelah perusahaan mengidentifikasi pasar 

sasaran dan posisi yang diinginkan, juga harus mengidentifikasi alternatif saluran 

pemasarannya. Jika produsen ingin menentukan alternatif yang terbaik, produsen 

harus mengevaluasi setiap alternatif. Selain itu jumlah lembaga perantara yang 

akan digunakan juga perlu diperhitungkan agar perusahaan dapat menjangkau 

pasar sasarannya. Untuk menjangkau pasar yang luas maka jumlah perantara perlu 

ditingkatkan.  

 Menurut Kotler dan Amstrong dalam buku “Principle of Marketing” 

(2001; 89) perantara didefinisikan sebagai berikut : 

“Middleman are distribution channel firm that help company find 

customer or make sales to them.”  
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 Jadi perantara merupakan penghubung antara produsen dan konsumen 

dimana perantara membeli barang dari produsen dan menjualnya kepada 

konsumen atau pengguna industri. Inti dari operasi perantara (pialang) terletak 

pada peranan yang aktif dan penting dalam melakukan negosiasi segala sesuatu 

yang menyangkut pembelian dan penjualan barang dan diharapkan dengan peran 

yang aktif para pengecer atau perantara diharapkan dapat meningkatkan volume 

penjualan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil suatu hipotesis 

sebagai berikut : “Semakin banyak jumlah perantara (pengecer) yang dipakai 

maka volume penjualan (barang tekstil) akan meningkat” dengan asumsi bahwa 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi volume penjualan dianggap tetap. 

         

1.6 Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif, 

yaitu metode penelitian yang dituju pada pemecahan masalah yang ada pada masa 

sekarang dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan 

penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interprestasi tentang data itu 

(Winarna Surakhmad)   

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah : 

1. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan 

mengumpulkan data sekunder dengan mencari, mengumpulkan dan 

mempelajari buku-buku literatur lain yang ada kaitannya dengan objek 

penelitian seperti dalam majalah dan catatan kuliah. Data sekunder yang 

diperoleh ini akan dijadikan landasan teori dalam penelitian. 

2. Penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan penelitian langsung 

guna memenuhi permasalahan yang terjadi sekaligus untuk memperoleh data 

primer yang dibutuhkan. Adapun data dan informasi yang dikumpulkan 

dengan cara wawancara dengan manajer pemasaran dan pihak lain yang 

terkait dan kemudian menganalisisnya serta mengambil keputusan. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna penyusunan skripsi ini  

penulis mengambil objek penelitian pada CV. Sinar Bandung yang berlokasi di   

Jl. Aruna no. 199/72 Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Nopember 

2006 sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


