
1.1. Latar Belakang Penelitian

 Seiring dengan perkembangan zaman, bagi konsumen segmen wanita maupun pria,

alat-alat yang dapat menunjang penampilan dan kerapihan secara personal adalah salah satu

kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindari. Dan  diantara  sekian  banyak  alat-alat  penunjang

penampilan tersebut para konsumen baik wanita maupun pria tidak akan bisa lepas dari

yang namanya  sisir  rambut.  Hal  ini  terjadi  seiring  dengan semakin  meningkatnya  taraf

hidup  masyarakat  dan  perkembangan  jaman  dimana  perubahan  teknologi  dan  arus

informasi berkembang pesat, dan kemudian mempengaruhi banyak hal seperti kebutuhan,

gaya hidup, dan keinginan yang semakin meningkat dan beragam. 

  Saat ini sisir rambut ataupun alat kecantikan lainnya bukan hanya untuk memenuhi

kebutuhan fisik  secara lebih baik tapi  telah dipandang sebagai  penunjang sebuah status

dalam diri seseorang. Maka tak heran semakin derasnya perkembangan dunia mode maka

orang-orangpun akan semakin gencar pula untuk terus memenuhi kebutuhan yang dapat

menunjang status dan fisik. Itu semua dilakukan untuk mendapatkan sebuah kepuasan batin

maupun lahiriah dalam diri dan keinginan untuk bisa dipandang oleh orang lain.

Adapun merek-merek sisir rambut yang saat ini beredar di Indonesia diantaranya

Ikemoto,  Muse,  Lucky Trendi,  Valera,  Goody Comb,  Medal  dan  lain-lain.  Perusahaan-

perusahaan  sisir  rambut  tersebut  berasal  baik  dari  dalam  dan  luar  negeri  memberikan

tawaran  yang  menarik  dan  beraneka  ragam  varian  sisir  rambut  untuk  menarik  minat

konsumen sehingga menimbulkan persaingan yang ketat.  Mengingat  hal  tersebut  diatas

maka  perusahaan  dituntut  untuk  dapat  menciptakan  sesuatu  yang  berbeda  dalam

menghadapi persaingan yang ada.  Apalagi sisir  rambut adalah barang yang umum yang

harus selalu ada dan diperlukan untuk penunjang aktivitas sehari-hari.



   Perusahaan  yang  dijalankan  mempunyai  tujuan  yang  ingin  dicapai,  yaitu

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya  dengan biaya  seminim mungkin.  Untuk

mencapai  tujuan  tersebut  berbagai  cara  perlu  ditempuh  diantaranya  melalui  bauran

pemasaran. Dalam pelaksanaan pemasaran di perusahaan, secara teori akan terdapat bauran

pemasan yang terdiri  dari  4P yaitu price, product, promotion,  place yang nantinya akan

memiliki  arti  penting  dalam  kaitannya  dengan  keuntungan  yang  diterima  perusahaan.

Keberhasilan  perusahaan  harus  diawali  dengan  keberhasilan  pemasaran,  tentunya  akan

berimbas langsung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan (Kotler, 2008:214). 

  Setiap  perusahaan  tidak  lepas  dari  permasalahan  penyaluran  barang  kepada

konsumennya.  Perusahaan dan konsumen  dipisahkan  oleh  jarak  dan waktu.  Perusahaan

berhak  menentukan  saluran  distribusi  yang  akan  dipilih  dan  disesuaikan  dengan  jenis

barang  serta  armada  penjualan  yang  akan  digunakan.  Selain  itu  perusahaan  juga  harus

mampu  menciptakan  program distribusi  dan  penjualan  yang  baik  yang  nantinya  dapat

mendukung  penjualan  produknya.  Program distribusi  sendiri  bisa  didefinisikan  sebagai

program  yang  terdiri  atas  kegiatan  pemasaran  yang  berusaha  memperlancar  dan

mempermudah  penyampaian  barang  ataupun  jasa  dari  produsen  kepada  konsumen,

sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan

saat  dibutuhkan).  Proses saluran distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu

mencipatakan  nilai  tambah  produk  melalui  fungsi-fungsi  pemasaran  yang  dapat

merelisasikan kegunaan atau utilitas bentuk, tempat,  waktu,  dan kepemilikan.  Selain itu

proses distribusi juga mampu memperlancar arus saluran pemasaran secara fisik dan non-

fisik yang meliputi arus barang fisik, arus kepemilikan, arus informasi, arus promosi, arus

negosiasi,  arus  pembayaran,  arus  pendanaan,  arus  penanggungan  risiko,  dan  arus

pemesanan (Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra, 2012:393).



PT.Medal  Queenindo  merupakan  sebuah  perusahaan  yang  memproduksi  sisir

rambut. Berbagai jenis sisir dan varian sisir telah mereka produksi. PT. Medal Queenindo

merupakan pengembangan dari bisnis eceran bernama “Queen Cosmetik” yang berlokasi di

King Shopping Centre Bandung sejak tahun 1977 sampai akhirnya pada tahun 1985 mereka

mulai merintis  bisnis di bidang produksi sisir. 

Sejak dipasarkan, sisir medal telah sukses merambah pasar nasional dan menjadi

market leader di dunia sisir. Kini PT. Medal Queenindo menjadi satu-satunya produsen sisir

yang mempunyai channel distribusi di setiap Provinsi dan memiliki Organisasi pemasaran

yang telah menjalin kerjasama dengan banyak supermarket dan minimarket.  

Selain itu  PT. Medal  Queeindo juga menjalin  kemitraan  dengan PT. Cottonindo

Ariesta, dimana PT. Medal Queenindo berperan dalam proses produksi serta pendistribusian

produk-produk dari PT. Cottonindo Ariesta. Kemitraan ini telah berlangsung sejak tahun

2003 dan sampai dengan sekarang masih tetap berjalan. Hal tersebut membuat PT. Medal

Queenindo  tak  hanya  mengandalkan  produk  utama  mereka  dalam mendapatkan  omzet

tetapi juga dari penjualan produk-produk yang lain.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan,  diketahui  perkembangan omzet  penjualan

PT.Medal Queenindo untuk daerah Jawa Barat adalah sebagai berikut :



No Produk
Tahun

Total2008 2009 2010 2011 2012

1 Sisir Medal 1,648,147,644 1,501,761,042 1,416,705,548 1,501,161,620 1,731,648,920 7,799,424,775

2 Sisir Sister 722,824,582 917,169,102 767,203,109 876,477,383 908,021,194 4,191,695,369

3 Sisir Evita (5,447,783) 9,917,293 68,668,920 106,924,174 166,203,923 346,266,527

4 Sisir
Ramayana

1,434,996 1,717,296 - 3,152,292

5 Sisir Polos 50,967,420 - - 12,620,880 9,675,000 73,263,300

6 Ass. Medal 163,236,152 239,420,699 193,297,390 193,119,326 222,194,545 1,011,268,112

7 Ass. Sister 70,093,087 134,840,812 70,874,052 93,095,638 109,488,654 478,392,242

8 Ass. Evita - - - 8,908,058 4,729,435 13,637,494

9 Beauty
Assesories

6,559,640 5,631,619 - 5,885,701 1,444,242 19,521,203

10 Puff Sister 67,388,858 58,924,860 198,800,294 126,724,678 151,018,702 602,857,392

11 Puff Borma 40,202,910 51,430,152 55,289,556 70,163,208 70,642,080 287,727,906

12 Puff Evita 224,915,621 - 26,959,573 54,192,875 84,063,210 390,131,279

13 Puff Yoa 292,071,266 363,894,226 364,542,409 418,671,726 1,439,179,627

14 Puff Hebat - 44,152,349 90,994,938 77,305,325 212,452,612

15 Kain Pernel 31,123,934 40,805,122 12,473,628 76,043,910 88,546,370 248,992,964

16 Lap Serbet 71,107,344 162,603,787 - 28,913,648 38,850,097 301,474,877

17 Lap Pel 147,734,683 127,485,809 89,894,176 108,404,920 473,519,587

18 Lap Pel Isi 2 94,683,137 84,870,270 101,673,148 281,226,554

19 Keset 28,675,926 34,207,099 62,883,025

20 Keset  +  Lap
Pel

56,970,235 17,724,628 74,694,863

21 Gantungan
Baju

18,305,056 54,743,630 73,048,686

22 Sponge Mandi
Evita

174,929,518 367,615,625 542,545,142

23 Sponge Mandi
Medal

18,408,539 126,142,250 144,550,789

24 Sponge Mandi
Sister

44,415,210 210,456,223 254,871,433

25 Kamper 3,286,894 1,813,583 (43,830) (15,300) 5,041,346

26 KentCo+Spon
Mandi

64,912,535 62,539,836 91,332,055 62,337,496 18,425,578 299,547,499

27 Kapas Sister 46,295,038 62,867,706 24,305,645 34,208,858 64,239,884 231,917,131

28 CB. Sister 23,362,086 36,046,254 7,713,878 71,421,792 109,470,611 248,014,621

Total MQ 3,376,710,646 3,577,843,133 3,565,274,165 4,295,878,987 5,295,591,719 20,111,298,649

29 Kapas Cotta 597,912,448 524,227,572 440,627,471 423,613,300 381,144,688 2,367,525,478

30 CB. Cotta 362,777,652 610,850,377 536,293,709 730,675,228 685,076,525 2,925,673,490

31 Kapas Mawar 96,828,674 92,394,031 103,556,302 152,314,229 202,455,704 647,548,940

32 CB. Mawar 112,438,188 138,146,839 150,035,778 260,074,037 289,115,921 949,810,763

33 Kapas  My
Cott

30,153,266 30,153,266

34 CB. My Cott 15,143,302 15,143,302

35 Kapas
Wellness

160,389,989 1,379,411 161,769,400

36 CB. Wellness 61,242,494 275,426 61,517,921

37 Kapas
Melrose

6,913,597 (7200) - - 6,906,397

38 C.  Bud
Melrose

2,442,874 - - - 2,442,874

39 C. Ball Bobby 4,587,406 38,559,688 54,891,084 103,883,675 145,803,080 347,724,932

40 C. Ball Cotta - - - 119,188,166 230,222,018 349,410,185

Total CA 1,405,533,322 1,404,171,307 1,285,404,343 1,789,748,634 1,980,769,342 7,865,626,948

Grand Total 4,782,243,967 4,982,014,440 4,850,678,508 6,085,627,621 7,276,361,060 27,976,925,597



Dari  data penjualan di atas bisa dilihat  bahwa dari  tahun ke tahun omzet  penjualan

produk-produk PT. Medal Queenindo relatif selalu mengalami peningkatan walaupun tidak

pesat. Namun bisa dilihat juga bahwa pada tahun 2010 terjadi penurunan angka penjualan

meskipun penurunannya tidak terlalu besar. 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan

penelitian  dengan  judul  “PELAKSANAAN  SALURAN  DISTRIBUSI  GUNA

MENINGKATKAN PENJUALAN PADA PT. MEDAL QUEENINDO” 

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  perumusan  masalah  dalam

penelitian ini adalah :

1) Bagaimana pelaksanaan saluran distribusi  yang diterapkan pada perusahaan

PT.Medal Queenindo ?
2) Apakah  pelaksanaan  saluran  distribusi  dapat  meningkatkan  penjualan  di

PT.Medal Queenindo ?

1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

         Maksud  penelitian  ini  adalah  mencari  kejelasan  mengenai  bagaimana

pelaksanaan saluran distribusi yang diterapkan sehingga dapat meningkatkan penjualan

pada PT. MEDAL QUEENINDO.



1.3.2 Tujuan Penelitian 

         Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengetahuan yang dipelajari oleh

peneliti  dengan  melihat  pelaksanaannya  dalam  praktik.  Sesuai  dengan  perumusan

masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah

1) Untuk mengetahui pelaksanaan saluran distribusi yang diterapkan oleh perusahaan .
2) Untuk  mengetahui  hasil  dari  pelaksanaan  saluran  distribusi  untuk  dapat

meningkatkan penjualan.

1.4    Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan bagi peneliti

Bagi  peneliti  dapat  digunakan  sebagai  perbandingan  sejauh mana  teori-teori  yang

diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan secara nyata dalam dunia usaha.

1.4.2 Kegunaan bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  tambahan  informasi  dan  dapat

memberikan sumbangan  pemikiran  untuk pengembangan  ilmu  Manajemen Pemasaran

khususnya di bidang manajemen pemasaran strategik. 

      1.4.3 Kegunaan bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perusahaan/pengusaha sebagai bahan

masukan  dalam melaksanakan  pendistribusian  yang  efektif  agar  dari  waktu  ke  waktu

pelaksanaanya  akan  semakin  baik  dan  mampu meningkatkan  penjualan  suatu  produk

dalam suatu perusahaan. 

1.5   Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

             1.5.1   Kerangka Pemikiran 

    Menurut Anwar Sanusi (2011:127) kerangka teoritis merupakan pondasi di mana



seluruh  proyek  penelitian  didasarkan.  Kerangka  teoritis  adalah  jaringan  asosiasi  yang

disusun, dielaborasi secara logis antarvariabel yang dianggap relevan pada situasi masalah

dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, pengamatan, dan survey litelatur. 
    Setiap perusahaan dimanapun pastinya selalu ingin penjualan produknya setiap

tahun  meningkat.  Karena  itulah  setiap  perusahaan  harus  mampu  menetapkan  strategi-

strategi yang tepat di setiap lini. Dan karena itu pastinya sebuah perusahaan akan selalu

menghadapi faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi penjualan. Faktor-faktor

tersebut diantaranya adalah saluran distribusi.
    Saluran  distribusi  menjadi  sangat  penting  mengingat  betapa  vitalnya  faktor

tersebut terhadap keberlangsungan suatu produk. Keputusan mengenai saluran distribusi

dalam  pemasaran  adalah  merupakan  salah  satu  keputusan  yang  paling  kritis  yang

dihadapi  manajemen.  Saluran  yang  dipilih  akan  mempengaruhi  seluruh  keputusan

pemasaran yang lainnya. Dalam rangka untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen

kepada konsumen maka perusahaan harus benar-benar memilih atau menyeleksi saluran

distribusi yang akan digunakan, sebab kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi ini

dapat  menghambat  bahkan  dapat  memacetkan  usaha  menyalurkan  barang  atau  jasa

tersebut.

Penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa saluran distribusi  berkorelasi

porsitif  dengan meningkatnya penjualan diantaranya dilakukan oleh Meirlinda Hapsari

(2011)  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  saluran  distribusi   yang  baik  akan  dapat

menaikkan  penjualan  suatu  perusahaan  bahkan  secara  signifikan.  Dalam  penelitian

tersebut mengungkapkan bahwa apabila kegiatan saluran distribusi telah terpenuhi secara

optimal  dan  dikoordinasikan  dengan  penuh  pertimbangan,  maka  pendistribusian  akan

produk dapat  berjalan  dengan baik  dan produk yang dihasilkan pun bisa  tepat  waktu

sampai ke tangan konsumen, dengan begitu konsumen pun akan merasa puas sehingga

konsumen akan tetap loyal terhadap satu produk karena pendistribusian yang cepat dan



hal  ini  akan  mempengaruhi  terhadap  pendapatan  perusahaan  yang  berasal  penjualan

produk. 

Berikut  ini  terdapat  kerangka pemikiran  mengenai  saluran  distribusi   serta

pengaruhnya terhadap penjualan dapat dilihat pada Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran:

                                                         Gambar 1.5

                                                  Kerangka Pemikiran

1.5.2   Hipotesis

Menurut  Haris  Herdiansyah  (2010:135),  langkah  pertama  hipotesis  adalah

memformulasikan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Sebuah hipotesis nol adalah sebuah

pernyataan status qua, yaitu suatu pernyataan yang tidak berbeda atau tidak berpengaruh. Jika

hipotesis  nol  ditolak,  tidak ada perubahan yang akan dibuat.  Sebuah hipotesis  alternative

adalah hipotesis yang di dalamnya diharapkan ada beberapa perbedaan atau pengaruh. Maka,

hipotesis alternatif merupakan lawan dari hipotesis nol.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesa yang disajikan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

         H0 : β  = 0

         H1 : β  ≠ 0

Variabel :
X          : Saluran Distribusi
Y          : Penjualan
Hipotesis :
T1 : H0 = tidak ada pengaruh dari X terhadap Y
       H1 = ada pengaruh dari X terhadap Y


