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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1   Pengertian Pemasaran  

 Pemasaran tidak hanya dilakukan dalam dunia bisnis, tetapi oleh semua 

orang dalam kehidupannya sehari-hari. Namun umumnya orang tidak memahami 

arti pemasaran yang sebenarnya dan seringkali orang salah mengartikannya. 

Sebelum melangkah lebih lanjut, adalah sangat tepat bila memahami terlebih 

dahulu beberapa definisi pemasaran menurut para ahli di antaranya. 

 Pemasaran didefinisikan oleh Kotler dan Amstrong dalam buku Principles 

of Marketing ninth edition (2001; 6) : 

“Marketing as a social and manajerial process where by individuals and 

group obtain what they need and want through creating and exchanging 

products and value with others.” 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran pada umumnya mencakup 

semua segi kehidupan manusia di mana masing-masing individu maupun 

kelompok berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran. 

 

2.2 Bauran Pemasaran  

 Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam melakukan 

kegiatan pemasaran, suatu perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak 

dapat dikendalikan dan juga faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh 

perusahaan yaitu bauran pemasaran (marketing mix). 

 Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh pihak 

perusahaan dapat dilihat dari faktor-faktor yang berasal dari kekuatan dalam 

perusahaan itu sendiri yang meliputi kemampuan keuangan perusahaan, sumber 

daya manusia yang digunakan, kemampuan dalam riset dan pengembangan, 

kapasitas produksi serta faktor-faktor yang membentuk suatu bauran pemasaran 

yang terdiri dari product, price, place, dan promotion. 
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2.2.1 Pengertian Bauran Pemasaran  

 Bauran pemasaran merupakan bagian dari proses tujuan pemasaran, yaitu 

di mana seluruh kegiatan pemasaran diarahkan untuk memberikan kepuasan 

kepada konsumen secara maksimal. 

 Untuk memahami pengertian bauran pemasaran (marketing mix), di bawah 

ini terdapat kutipan menurut ahlinya : 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam buku Principles of Marketing (2001; 67): 

 “Marketing mix as the set of controllable, tactical marketing tools that 

the firm blends to produce the response it wants in the target market.” 

Menurut Pelton, Strutton, Lumpkin bukunya Marketing Channel A Relationship 

Management (2002; 90) : 

“Marketing mix offers a means by which product, price, promotion, and 

place variables  can be assembled to meet channel needs.” 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuan-tujuannya dalam pasar sasaran melalui empat unsur utama dari bauran 

pemasaran tersebut, yaitu penawaran produk, struktur harga, kegiatan promosi dan 

sistem distribusi. Keempat variabel dalam marketing mix merupakan variabel-

variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi 

permintaan akan produknya dalam mencapai tujuannya. Keempat elemen tersebut 

saling menunjang dan mempengaruhi di mana keputusan terhadap salah satu 

variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus 

berusaha dan mendapatkan sesuatu kombinasi dari keempat variabel yang paling 

sesuai dengan lingkungannya. 

 

2.2.2 Unsur-unsur Bauran pemasaran 

 Unsur-unsur utama dari marketing mix adalah product, price, place, dan 

promotion yang biasa kita kenal sebagai 4P dari marketing mix. Keempat unsur-

unsur ini merupakan unsur-unsur yang dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan 

dan saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur bauran pemasaran terdiri dari 

beberapa yaitu: 
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a. Product 

Merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan untuk ditawarkan 

pada pasar sasaran. Produk suatu perusahaan tidak hanya berupa barang atau 

jasa saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur pembentuk produk, yang akan 

lebih memenuhi kepuasan para konsumen dalam menggunakan produk 

tersebut. Di bawah ini dikemukakan definisi produk menurut Fandy Tjiptono 

dalam buku Strategi Pemasaran (2000; 95) yaitu :  

“Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen 
untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, diguna kan atau 
dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 
pasar yang bersangkutan.” 
 

Menurut Philip Kotler dalam buku Manajemen Pemasaran edisi Milenium 

(2000;448) yaitu : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar 

untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan.” 

Menurut Pelton, Strutton, dan Lumpkin dalam bukunya Marketing Channel A 

Relationship Management (2002 ; 90): 

“Product is a unique bundle of intangible and tangible attributes offered 

en masse to customers.” 

Dari definisi di atas tampaklah bahwa produk bukan hanya sebatas barang 

yang nyata secara fisik saja, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, akan tetapi konsep produk tidak terbatas pada objek fisik saja. 

Produk yang berupa barang atau jasa merupakan salah satu faktor yang 

memiliki peranan sangat penting dalam upaya pengembangan suatu 

perusahaan pada tingkat yang lebih baik. Produk dapat diklasifikasikan 

berdasarkan karakteristik produk yaitu : 

a. Daya tahan dan wujud produk : 

- Barang yang tahan lama (nondurable goods) adalah barang yang berwujud 

yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan.  

- Barang tahan lama (durable goods) adalah barang berwujud yang biasanya 

dapat digunakan berkali-kali.  
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- Produk tahan lama biasanya memerlukan penjualan dan pelayanan yang 

lebih pribadi, marjin yang lebih tinggi, dan memerlukan lebih banyak 

garansi dari penjual. 

- Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dan mudah habis, jasa 

biasanya memerlukan lebih banyak pengendalian mutu, krediabilitas 

pemasok, dan kemampuan penyesuaian.   

b. Penggunaan : 

- Barang konsumen diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan berbelanja 

konsumen, yang terdiri dari: 

a. Barang Kenyamanan (convenience) adalah barang-barang yang 

biasanya sering dibeli konsumen segera dan dengan usaha yang 

minimum. Barang convenience dapat dibagi menjadi barang kebutuhan 

sehari-hari (staples) adalah barang yang dibeli konsumen secara 

teratur, barang dadakan (impulse) adalah barang yang dibeli 

berdasarkan keinginan seketika, tanpa perencanaan atau usaha 

pencarian, dan barang darurat (emergency) adalah barang yang dibeli 

saat kebutuhan mendesak.     

b. Barang Belanjaan (shopping) adalah barang-barang yang 

karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, 

dan gaya dalam proses pemilihan dan pembelian. Barang shopping 

dibagi menjadi barang homogen di mana barang ini memiliki mutu 

yang serupa tetapi mempunyai harga yang cukup berbeda sehingga 

dapat dijadikan alasan perbandingan dalam berbelanja, barang 

heterogen berbeda dalam hal keistimewaan dan jasa produk yang 

mungkin lebih penting daripada harganya.   

c. Barang Khusus (specialty goods) adalah barang-barang dengan 

karakteristik unik dan/atau identifikasi merek di mana untuk 

memperoleh barang-barang itu sekelompok pembeli yang cukup besar 

bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. 

d. Barang yang dalam kondisi normal tidak dicari (unsought) adalah 

barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui namun 



 12 

secara normal konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Barang 

unsought memerlukan usaha pemasaran yang besar dalam bentuk iklan 

dan penjualan langsung.          

- Barang industri  

Dapat diklasifikasikan berdasarkan cara barang itu memasuki proses 

produksi dan harga relatifnya antara lain : 

a. Bahan baku dan suku cadang (materials and parts) adalah barang-

barang yang sepenuhnya memasuki produk yang dihasilkan. Barang 

bahan baku dan suku cadang terbagi dalam dua kelas; 

- Bahan mentah, di mana bahan mentah terbagi kedalam dua kelas 

utama yaitu produk pertanian dan produk alam. 

- Bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur, dibagi dalam dua 

kategori yaitu bahan baku komponen dan suku cadang komponen.     

b. Barang modal (capital items) adalah barang-barang tahan lama yang 

memudahkan pengembangan dan/atau pengelolaan produk akhir. 

Barang modal terbagi dalam dua kelompok yaitu: 

- Instalasi terdiri dari bangunan, instalasi merupakan pembelian yang 

besar dan biasanya instalasi langsung dibeli dari produsen dan 

penjualan biasanya didahului dengan periode negosiasi yang 

panjang. 

- Peralatan meliputi peralatan dan perkakas pabrik yang dibawa-

bawa serta peralatan kantor.    

c. Perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang dan jasa tidak tahan lama 

yang membantu pengembangan dan/atau pengelolaan produk akhir. 

Perlengkapan terbagi dalam dua jenis: 

- Perlengkapan operasi seperti pelumas, batu bara, kertas tulis,       

dan pensil. 

- Barang pemeliharaan dan perbaikan seperti cat, paku,  dan sapu.  

Jasa bisnis terbagi dalam dua jenis: 

- Jasa pemeliharaan dan perbaikan. 

- Jasa konsultasi bisnis.       
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b. Price 

Untuk memudahkan kegiatan-kegiatan pemasaran, setiap produk yang siap 

dijual ditetapkan harga jual produk agar memudahkan proses pemasaran 

tersebut. Di mana harga merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan 

pemasaran. Definisi harga menurut Philip Kotler dalam buku “Manajemen 

Pemasaran” edisi Milenium (2000; 519):  

“Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan dan elemen yang paling fleksible.”  

Penetapan harga merupakan suatu masalah yang sangat peka bagi perusahaan 

dalam penjualan produknya karena pada dasarnya harga merupakan satu-

satunya variabel dalam marketing mix yang menghasilkan pendapatan 

sedangkan variabel yang lainnya merupakan biaya. Dalam penetapan harga, 

perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi yang menyangkut 

potongan harga, syarat penjualan, dan tunjangan. 

Dalam penetapan harga akan tercapai tujuan perusahaan yang lebih tranparan, 

di mana kelangsungan hidup perusahaan dapat terjadi dengan melakukan 

penurunan harga dan meningkatkan nilai produk supaya perusahaan dapat 

tetap beroperasi dan persediaan terus berputar, sehingga harga dapat menutup 

biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Dalam penetapan harga terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga di antaranya yaitu: 

a. Pengaruh nilai-unik 

b. Pengaruh kesadaran atas produk pengganti 

c. Pengaruh perbandingan yang sulit 

d. Pengaruh pengeluaran total 

e. Pengaruh manfaat akhir 

f. Pengaruh biaya bersama 

g. Pengaruh investasi tertanam  

h. Pengaruh mutu harga 

i. Pengaruh persediaan  
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c. Place 

Variabel ini menyangkut aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

menyalurkan produknya kepada konsumen yang membutuhkan dan 

menginginkan pada tempat dan waktu yang tepat. 

Definisi tempat menurut Kotler dan Amstrong dalam buku Principles of 

Marketing (2001; 68) : 

“Place includes company activities that make the product available to 

target consumers.” 

Keputusan tempat meliputi masalah membawa produk yang tepat kepada 

pasar yang dituju. Suatu barang tidak ada gunanya bagi konsumen apabila 

tidak tersedia pada waktu dan tempat, di mana, bilamana dan oleh siapa 

barang-barang dan jasa-jasa dapat dijual. Dalam keputusan tempat harus 

dipertimbangkan tentang saluran distribusi yang akan digunakan.  

d. Promotion 

Perusahaan yang telah mempersiapkan produknya serta menetapkan harga 

yang sesuai dan telah memiliki saluran distribusi yang tetap, memerlukan 

suatu promosi untuk memperkenalkan barang dan jasa yang dipasarkan agar 

konsumen mengenalinya dan menyukainya, sehingga ada hasrat untuk 

membeli atau menggunakan produk tersebut. Jika suatu produk barang atau 

jasa tidak dikenali oleh konsumen, maka produk tidak dapat dipasarkan dan 

diterima dengan baik oleh konsumen. Untuk dapat berkomunikasi secara  

efektif pemasar perlu memahami unsur-unsur fundamental yang mendasari 

komunikasi yang efektif, unsur-unsur yang mendasari komunikasi secara 

efektif terdiri dari beberapa yaitu; pengirim dan penerima merupakan pihak-

pihak utama, pesan dan media merupakan alat komunikasi utama, pengkodean 

(encoding), penguraian kode (decoding), tanggapan (response), umpan balik 

(feedback) merupakan fungsi komunikasi utama, dan gangguan (noise). 

Alasan pendengar sasaran  tidak menerima pesan yang telah disampaikan 

pengirim pesan dikarenakan oleh: perhatian selektif, penyimpangan selektif 

dan ingatan selektif.  
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Untuk lebih jelasnya terdapat definisi promosi menurut Philip Kotler dalam 

buku Manajemen Pemasaran edisi Milenium (2000; 681) adalah : 

“Promosi adalah kumpulan alat insentif yang beragam sebagian besar 
berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu 
produk dan atau jasa tertentu secara lebih cepat atau lebih besar oleh 
konsumen atau pedagang.” 
 

Menurut Kotler dan Amstrong dalam buku Principles of Marketing (2001; 

68): 

“Promotion means activities that communicate the merits of the product 

and persuade target customers to buy it.” 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa promosi adalah aktivitas-

aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumen dan 

perantara dengan tujuan menyampaikan informasi yang bersifat 

memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan  kembali akan segala sesuatu 

mengenai produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan. Dalam melakukan 

aktifitas komunikasi diharapkan penyampaian komunikasi lebih efektif, 

supaya dapat menarik perhatian, mempertahankan ketertarikan, 

membangkitkan keinginan, dan menggerakkan tindakan. 

Semua hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan daya tarik 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan produsen melalui periklanan, di 

mana periklanan salah satu alat dalam promosi.   

   

2.3 Pengertian Saluran  Distribusi  

 Dalam usahanya untuk memenuhi dan memuaskan konsumen, suatu 

produk haruslah bermanfaat. Agar hal itu dapat tercapai, maka perusahaan 

haruslah menyediakan barang  pada waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat 

yang diinginkan atau yang terdekat dengan konsumen. Selain itu juga perusahaan 

harus mempertimbangkan masalah saluran distribusi dan resiko-resiko yang 

dihadapi oleh perusahaan dalam menentukan saluran distribusi yang baik. 

 Untuk mengetahui lebih jelasnya terdapat pengertian saluran distribusi  

menurut Philip Kotler dalam buku “Manajemen Pemasaran” edisi Milenium 

(2000; 558 ) yaitu : 
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 “Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling 

tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau 

jasa  siap digunakan dan dikonsumsi.”  

 Dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendistribusian 

merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan pemindahan hasil produk dari 

produsen ke konsumen akhir, di mana faktor ketepatan waktu, jumlah pesanan, 

kesesuaian produk dengan keinginan konsumen, dan angkutan yang 

mengangkutnya, merupakan faktor-faktor yang sangat penting bagi perusahaan 

untuk memuaskan pelanggannya. Setiap aktivitas-aktivitas sistem saluran 

distribusi  saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena jika salah satu 

aktivitas tidak ada maka kegiatan pendistribusian tidak akan terlaksana dengan 

baik.   

 

2.4 Fungsi Saluran Distribusi  

 Dalam melakukan pendistribusian perusahaan harus bisa menentukan 

fungsi-fungsi saluran distribusi yang baik dan bermanfaat bagi setiap bagian yang 

memiliki peranan dalam mempengaruhi saluran distribusi. Agar terlaksananya 

kegiatan pendistribusian perusahaan harus dapat menjalankan fungsi-fungsi yang 

ada dengan sebaik mungkin, sehingga perusahaan dapat melaksanakan 

kelangsungan hidupnya. Adapun fungsi-fungsi saluran distribusi menurut Kotler 

dan Amstrong dalam bukunya “Prinsip-prinsip Pemasaran” (2001;  8) adalah 

sebagai berikut : 

a. Informasi , yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan riset pemasaran 

dan informasi intelegen tentang faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan 

dalam lingkungan pemasaran yang dibutuhkan untuk merencanakan 

dan membantu terjadinya pertukaran. 

b. Promosi, yaitu mengembangkan dan menyebarkan komunikasi 

persuasif berkenaan dengan suatu penawaran. 

c. Kontak , yaitu menemukan dan berkomunikasi dengan pembeli 

prosfektif. 
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d. Mencocokkan, yaitu membentuk dan menyesuaikan penawaran 

terhadap kebutuhan pembeli, termasuk kegiatan seperti manufaktur, 

memilah, merakit dan mengemas. 

e. Negosiasi, yaitu mencapai suatu kesepakatan atas harga dan kondisi 

lain dari penawaran sehingga kepemilikan dapat dipindahkan. 

f. Pendanaan, yaitu mendapatkan dan menggunakan dana untuk 

menutup biaya kegiatan pendistribusian. 

g. Pengambilan resiko, yaitu memperhitungkan resiko menjalankan 

tugas pendistribusian. 

h. Distribusi fisik , yaitu memindahkan dan menyimpan barang. 

 Banyak perusahaan mengatakan bahwa tujuan dari distribusi adalah untuk 

menyampaikan barang yang tepat ke tempat yang tepat pada saat yang tepat 

dengan biaya yang terendah. Pelayanan yang maksimal berarti persediaan yang 

besar, transportasi yang lebih baik dan gudang yang banyak, yang semuanya itu 

akan menaikkan biaya distribusi. Sebaliknya jika perusahaan ingin meminimalkan 

biaya distribusi berarti perusahaan hanya membutuhkan transportasi yang murah, 

persediaan yang sedikit dan sedikit gudang. 

Sebuah perusahaan tidak dapat mencapai efisiensi distribusi dengan 

meminta masing-masing manajer distribusi untuk meminimalkan biayanya, 

karena aktivitas distribusi melibatkan banyak pertimbangan untung dan rugi, 

maka keputusan harus dibuat secara menyeluruh dan terstruktur dengan baik, agar 

pelaksanaan saluran distribusi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian 

tujuan distribusi dapat dipakai untuk membimbing perencanaan, dan perusahaan 

dapat merancang sistem distribusi yang akan meminimalkan biaya untuk 

mencapai tujuan jangka panjang atau tujuan jangka pendek tersebut secara terarah.  

 

2.5 Bentuk-bentuk Saluran Distribusi 

 Dalam saluran distribusi terdapat bentuk-bentuk saluran distribusi yang 

dapat digunakan oleh perusahaan atau produsen dalam meningkatkan pemasaran 

produk atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen potensial pada pasar 

sasaran yang tepat, sehingga pendistribusian dapat terlaksana dengan baik dan 
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tertuju berdasarkan penetapan yang telah ditentukan secara sistematis dan terarah 

dengan baik. Dapat dilihat bentuk-bentuk saluran distribusi  sebagai berikut:    

A. Saluran Nol Tingkat (Zero Level Channel Or Direct Marketing 

Channel) 

Yaitu produsen menjual langsung ke konsumen yang dilakukan dengan 

empat cara, sebagai berikut : 

- Rumah ke rumah (Door to door) 

- Arisan rumah (home parties) 

- Lewat pos (mail order) 

- Lewat toko-toko perusahaan (manufacture owner stores) 

B. Saluran Satu Tingkat (A One-Level Channel)  

Penjualan melalui satu perantara. Dalam saluran pemasaran barang 

konsumsi, perantara ini merupakan pedagang besar atau grosir, 

sedangkan di dalam saluran barang industri ini mereka merupakan 

tenaga penjual representatif. 

C. Saluran Dua Tingkat (Two- Level Channel ) 

Penjual yang mempunyai dua perantara penjualan. Di 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.  

D. Saluran Tiga Tingkat (Three- Level Channel ) 

Penjual yang memiliki tiga perantara, yaitu pedagang besar (grosir), 

pemborong dan pengecer. Ada juga perusahaan yang menggunakan 

saluran pemasaran banyak tingkat akan tetapi jarang terjadi. 

 
E. Saluran Aneka Tingkat (Higher-Level Channel ) 

Saluran distribusi lebih dari tiga tingkat yaitu : produsen, pedagang 

besar atau partai besar, agen, pengecer dan konsumen. 
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2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Panjang Pendeknya Saluran 

Distribusi 

 Dalam kegiatan distribusi terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

kehidupan perusahaan, karena tanpa ada faktor-faktor seperti produk, perusahaan, 

pasar, pesaing, dan lingkungan suatu perusahaan tidak dapat melaksanakan 

kegiatannya. Karena dalam saluran distribusi terdapat faktor-faktor yang saling 

terkait yang mendasari kegiatan pendistribusian, di bawah ini terdapat faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan yaitu :   

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. 

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. 
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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. 

Jadi seluruh faktor yang di atas memiliki pengaruh sangat penting terhadap 

pelaksanaan saluran distribusi, serta mempengaruhi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan dalam upaya pengembangan pemasaran produk yang 

diproduksi oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus 

mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dan memahami resiko-resiko 

yang dipengaruhi oleh faktor di atas, sehingga perusahaan dapat 

melaksanakan saluran distribusi secara baik dan terarah pada sasaran dan 

tujuan yang telah ditentukan perusahaan.       

 

2.7 Kendala yang Dihadapi Dalam Saluran  Distribusi  

 Dalam pendistribusian produk atau jasa akan selalu ada kendala-kendala 

yang akan menghambat atau menghalangi, perusahaan-perusahaan yang 

melakukan  sistem saluran distribusi harus dapat memperhitungkan setiap hal 

yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran distribusi. Kendala-kendala yang 

dihadapi perusahaan dalam melakukan saluran distribusi dapat dilihat dari jenis 

kendala yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat menentukan 

langkah-langkah penyelesaian masalah yang terjadi. Dalam saluran distribusi 

setiap perusahaan akan menghadapi konflik atau masalah yang dapat menciptakan 

terhambatnya proses pendistribusian. Dalam saluran distribusi yang telah 

dirancang dan dikelola dengan baik, bukan berarti tidak dapat menimbulkan 

konflik, karena konflik yang terjadi dalam suatu saluran distribusi dapat 

disebabkan oleh tidak selarasnya kepentingan setiap bisnis independen. Penyebab-

penyebab terjadinya konflik atau masalah-masalah dalam saluran distribusi dapat 

dikarenakan oleh ketidaksesuaian sasaran yang telah ditetapkan antara produsen, 

distributor dan agen. Selain itu ada yang disebabkan karena peran dan hak yang 

tidak jelas antara saluran distribusi dalam hal batas-batas wilayah penjualan. 

Penyebab konflik juga terjadi karena perbedaan persepsi antara produsen dengan 
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distributor terutama dalam hal kinerja jangka pendek, karena produsen dan 

distributor memiliki masing-masing target penjualan yang berbeda. Serta 

penyebab timbulnya konflik dikarenakan oleh ketergantungan perantara terhadap 

produsen, biasanya ketergantungan perantara terhadap produsen dalam hal 

keputusan harga produsen dan rancangan produk yang ditetapkan produsen. 

 Menurut Philip Kotler kendala-kendala yang dihadapi  oleh perusahaan 

dalam saluran distribusi dapat dilihat  sebagai berikut : 

a. Vertikal Conflict 

Kendala antara level  yang berbeda dengan saluran yang sama.  

b. Horizontal Conflict  

Secara horizontal kendala yang dihadapi antara para anggota di level 

yang sama dalam saluran yang sama. 

c. Multi Conflict 

Perusahaan yang sudah memiliki dua atau lebih saluran yang saling 

bersaing untuk menjual pada saluran yang sama.  

 Keputusan perusahaan untuk menggunakan jumlah perantara yang banyak 

agar terjadi peningkatan volume penjualan. Perusahaan harus melakukan strategi 

dalam menentukan saluran distribusi. Dalam menetapkan strategi pendistribusian 

perusahaan akan mempertimbangkan strategi distribusi yang akan digunakan. 

Strategi distribusi yang dapat digunakan ada 3 jenis : 

a. Distribusi Eksklusif 

Mencakup jumlah perantara yang sangat terbatas yang menangani 

barang atau jasa perusahaan. Hal ini dilakukan agar produsen memiliki 

pengendalian yang besar terhadap level jasa dan hasil pelayanan yang 

ditawarkan oleh distributor. Dalam strategi ini biasanya mencakup 

perjanjian eksklusif yang tidak memperbolehkan perantara menjual 

merek-merek pesaing dari produsen. Dengan menggunakan hak 

distribusi eksklusif produsen berharap dapat memperoleh penjualan 

yang lebih terarah dan lebih agresif.  
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b. Distribusi Selektif 

Mencakup penggunaan lebih dari beberapa tetapi juga kurang dari 

semua perantara yang bersedia menjual produk tertentu. Strategi ini 

digunakan oleh perusahaan yang mapan dan perusahaan baru yang 

berusaha mendapatkan distributor. Perusahaan ini tidak perlu 

menghabiskan tenaganya di banyak toko, strategi ini juga 

memampukan produsen untuk mendapatkan cakupan pasar yang 

memadai dengan pengendalian yang lebih besar dan biaya yang lebih 

sedikit. 

c. Distribusi Intensif  

Produsen menempatkan barang dan jasa di sebanyak mungkin toko, 

strategi ini biasanya digunakan untuk produk yang mudah ditemukan 

(convenience items) seperti produk tembakau, bensin, sabun, makanan 

ringan, dan permen karet. 

 Dalam kenyataannya para produsen sangat menginginkan untuk 

mengalihkan strategi distribusi, karena produsen sangat mengharapkan 

peningkatan cakupan pasar dan dengan merubah strategi distribusi eksklusif atau 

distribusi selektif menjadi distribusi intensif. Meskipun strategi intensif dapat 

membantu kinerja jangka pendek dan merusak kinerja jangka panjang, tetapi 

banyak perusahaan melakukan strategi intensif.    

  
        

      

 

 

  

  

 


