
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemasaran

Semua organisasi baik berorientasi profit maupun non-profit, harus bekerja keras

untuk memenuhi kebutuhan konsumen bila ingin tetap dapat beroperasi dan 

sukses. Kemampuan organisasi dalam menentukan siapa yang menjadi konsumen 

dari produk/jasa yang dihasilkan merupakan salah satu kunci keberhasilan 

organisasi. Berikutnya barulah organisasi dapat memfokuskan diri untuk 

mengidentifikasi kebutuhan konsumen, cara-cara memenuhi kebutuhan itu dan 

akhirnya mengusahakan konsumen untuk tetap mengkonsumsi produk/jasa yang 

ditawarkan perusahaan. Disamping itu, organisasi harus memiliki kemampuan 

pula untuk menyampaikan informasi kepada konsumen bahwa mereka telah 

menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Disinilah fungsi 

pemasaran (marketing) menonjol. Pemasaran menjadi penghubung antara 

organisasi dan konsumen.

Pengertian pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009): Pemasaran (marketing) 

adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial.

Definisi diatas menerangkan bahwa pemasaran merupakan kegiatan perusahaan 

yang mengalihkan dan mengendalikan arus barang dan jasa dari produsen 
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kekonsumen yang dapat memuaskan keinginan dan jasa konsumen saat ini dan 

konsumen potensial.

2.2 Distribusi

Distribusi menurut Kotler (1997) adalah kegiatan penyampaian produk dari 

produsen sampai kepada konsumen sebagai pemakai akhir. Dalam distribusi 

produk akan terbentuk suatu rantai atau saluran yang dilewati oleh produk yang 

disebut saluran distribusi. Saluran distribusi adalah jaringan organisasi yang 

melakukan fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen dengan konsumen 

(Louis W.Stern, 1989). 

Saluran distribusi terdiri dari berbagai badan/ lembaga yang saling tergantung dan 

saling berhubungan yang berfungsi sebagai suatu sistem/ jaringan, yang bersama-

sama berusaha menghasilkan dan mendistribusikan sebuah produk kepada 

konsumen. Sebagai instrumen kebijakan perusahaan menurut Ferdinand (2000), 

kebijakan distribusi dapat digunakan untuk memanajemeni persaingan dibawah 

asumsi bahwa semakin tinggi intensitas distribusi diterapkan, akan semakin kokoh 

kekuatan yang dimilki dan semakin besar kemungkinan bahwa barang atau jasa 

yang ditawarkan dapat dijual pada pasar target tertentu.

Efektivitas keputusan manajemen atas pelayana outlet akan sangat tergantung dari 

ketepatan kunjungan (call), penjualan yang tercipta (sales), dan system 

pembayaran penjualan (Term Of Payment) yang tepat, serta kebijakan retur yang 

dipakai (Ferdinand, 2004). Pengukuran efektivitas saluran distribusi diukur 

melalui sejumlah indikatorindikator pengukuran:
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1) Kecukupan jumlah, tingkat kecukupan jumlah unit yang ingin dicapai dalam 

kuantitas dan kualitas yang diperlukan 

2) Waktu pengiriman, ketepatan serta kecepatan dan kemudahan dalam 

mendapatkan barang yang diperlukan

3) Kelengkapan item produk yang dibutuhkan oleh anggota saluran. 

2.2.1 Saluran Distribusi

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.

Menurut Kotler (1991) saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau 

perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu 

memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari 

produsen ke konsumen.

Definisi yang lebih luas mengenai saluran distribusi adalah yang dikemukakan 

oleh C. Gleen WaIters sebagai berikut: Saluran distribusi adalah sekelompok 

pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik 

dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.  
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Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur 

penting, yaitu:

1. Saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk 

memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih. 

2. Saluran mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak 

langsung dan produsen kepada konsumen. 

3. Saluran distribusi bertujuan untuk mencapai pasar tertentu. Jadi pasar 

merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran. 

4. Saluran distribusi merupakan suatu kesatuan dan melaksanakan sistem kegiatan 

(fungsi) yang lengkap dalam menyalurkan produk. 

2.2.2 Lembaga dalam Saluran Distribusi

Selama suatu lembaga atau perusahaan itu menawarkan barang dan jasa, masalah 

distribusi ini tidak dapat dipisahkan. Kegiatan distribusi selalu dilakukanmeskipun 

tidak menggunakan perantara sebagai lembaga. Jadi kegiatan distribusi ini 

langsung diarahkan dari produsen kepada konsumennya. Namun tidak jarang para 

perantara ini digunakan oleh produsen untuk mendistribusikan hasil produksinya 

kepada pembeli akhir. Perantara pemasaran ini merupakan lembaga atau individu 

yang menjalankan kegiatan khusus dibidang distribusi (Swastha,1981:213), 

mereka itu adalah perantara pedagang. Perantara ini bertanggung jawab terhadap 

pemilikan semua barang yang dipasarkannya. Dalam hubungan dengan 

pemindahan milik, kegiatan perantara pedagang ini berbeda dengan lembaga lain 

yang termasuk dalam perantara agen, seperti perusahaan pergudangan. Adapun 

lembaga-lembaga yang termasuk dalam golongan perantara pedagang adalah:
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1. Pedagang Besar 

Istilah pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara pedagang yang 

terikat dengan kegiatan perdagangan besar dan biasanya tidak melayani 

penjualan eceran kepada konsumen akhir. Untuk lebih jelasnya definisi dari 

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.

2. Pengecer 

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 demikian tidak 

tertutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para pemakai 

industri karena tidak semua barang industri selalu dibeli dalam jumlah besar. 

Secara definisi dapat dikatakan bahwa pengecer adalahsebuah lembaga yang 

melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk 

keperluan pribadi. Menurut banyaknya product line pengecer dapat 

digolongkan ke dalam:

1) General merchandise strore, adalah sebuah toko yang menjual berbagai 

macam barang atau berbagai macam product line.

2) Single line strore, adalah sebuah toko yang menjual hanya satu produk atau 

produk line tunggul.
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3) Specialty strore, disini barang yang dijual lebih terbatas, hanya menjual 

sebagian dari line saja, jenis ini tidak selalu menjual barang special saja 

tetapi juga barang yang lain.

3. Perantaraan Agen 

Perantara agen (Agen Middlemen) ini dibedakan dengan perantara pedagang

karena tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang ditangani. Untuk 

lebih jelasnya definisi agen adalah: Lembaga yang melakasanakan 

perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang 

berhubungan dengan penjualan atau distribusi barang, tetapi mereka tidak 

mempunyai hak untuk memiliki barang yang di perdagangkan. 

Pada dasarnya perantara agen dapat digolongkan kepada dua golongan, yakni: 

 Agen Penunjang 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam 

beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Mereka terbagi dalam beberapa 

golongan, yaitu: 

a. Agen pengangkutan borongan (Bulk Transportation Agent) 

b. Agen penyimpanan (Storage Agent) 

c. Agen pengankutan khusus (Specialty Shipper) 

d. Agen pembelian dua penjualan (Purchase and sales agent) 

Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk memindahkan barang-

barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan 

pembeli dua penjual. Jadi agen penunjang ini melayani kebutuhan-kebutuhan 
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dari setiap kelompok secara serempak. Dalam praktek agen semacam ini dapat 

dilakukan sendiri oleh sipenerima barang. 

 Agen Pelengkap 

Agen Pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam 

penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-

kekurangan. Apabila pedagang atau lembaga lain tidak dapat melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang, maka agen 

pelengkap dapat menggantikannya. Jasa-jasa yang dilakukannya antara lain 

berupa: 

1. Jasa pembimbingan / konsultasi 

2. Jasa Finansial 

3. Jasa Informasi 

4. Jasa khusus lainnya

2.2.3 Faktor - Faktor Distribusi Yang Mempengaruhi Pemilihan Saluran

Produsen harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat 

berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusinya. Pemilihan saluran distribusi 

yang efektif akan mampu mendorong peningkatan penjualan yang diharapkan, 

sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. 

Dalam Arlina Nurbaity Lubis (2004) Faktor-faktor tersebut antara lain 

menyangkut : 

1. Pertimbangan Pasar (Market Consideration) 

2. Pertimbangan Barang (Product Consideration) 

3. Pertimbangan Perusahaan (Company Consideration) 

4. Pertimbangan Perantara (Middle Consideration) 
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1. Pertimbangan Pasar (Market Consideration) 

Saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, oleh karena 

itu keadaan pasar merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran tersebut. 

Beberapa faktor pasar 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 jumlah 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 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 menggunakan 

distributor industri. 
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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 

Manajemen 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 berta bagi perusahaan, maka 

sebahagian beban tersebut dapat dialihkan kepada perantara. Jadi, perantara 

dapat menanggung sebagian dari ongkos angkut. 
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c. Mudah rusaknya barang 

Jika barang yang yang dijual mudah rusak, maka perusahaan tidak perlu 

menggunakan perantara. Jika ingin menggunakan maka harus dipilih 

perantara yang memiliki fasilitas 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 

pemeliharaannya. Mereka juga harus dapat memberikan pelayanan, baik 

sebelum, maupun sesudah penjualan. Pekerjaan semacam ini jarang sekali 

bahkan tidak pernah dilakukan oleh pedagang besar/grosir. 

e. Barang standar dan pesanan 

Jika barang yang dijual berupa barang standar, maka dipelihara sejumlah 

persediaan pada penyalur. Demikian sebaliknya, kalau barang dijual 

berdasarkan pesanan, maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan. 

f. Luasnya product line

Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang saja, maka penggunaan 

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

banyak, maka perusahaan dapat menjual langsung kepada pengecer. 

3. Pertimbangan Perusahaan 

Dari segi perusahaan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah: 

a) Sumber pembelanjaan 

Penggunaan saluran distribusi langsung atau yang pendek biasanya 

memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu saluran distribusi 
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pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat dibidang 

keuangannya. Perusahaan yang tidak kuat kondisi keuangannya akan 

cenderung menggunakan saluran distribusi yang 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 cara 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 jika saluran distribusinya pendek. Jadi yang ingin mengawasi 

penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek walaupun 

ongkosnya tinggi. 

d) Pelayanan yang diberikan oleh penjual 

Jika produsen ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti 

membangun ruang peragaan, mencarikan pembeli untuk perantara, maka akan 

banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya. 

4. Pertimbangan Perantara 

Dari segi perantara beberapa faktor yang pertu dipertimbangkan adalah: 

a. Pelayanan yang diberikan oleh perantara 

Jika perantara ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya dengan 

menyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan bersedia 

menggunakannya sebagai penyalur. 
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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 memilihnya sebagai penyalur. 

Hal ini dapat memperingan tanggung jawab produsen dalam menghadapi 

berbagai macam resiko. 

d. Volume penjual 

Dalam hal ini produsen cenderung memilih perantara yang dapat menawarkan 

barangnya dalam volume yang besar untuk jangka waktu yang lama. 

2.2.4 Jenis-Jenis Saluran Distribusi

Dalam perekonomian yang telah maju, para produsen tidak menjual hasil produksi 

mereka secara langsung kepada pemakai akhir. Banyak cara yang dapat digunakan 

untuk mendistribusikan barang dan juga kepada pembeli. Sebuah perusahaan 

mungkin mendistribusikan barangnya secara langsung kepada konsumen 

meskipun jumlahnya cukup besar, sedangkan perusahaan lain mendistribusikan 

produknya lewat perantara. Dan tidak sedikit perusahaan yang menggunakan 

beberapa kombinasi saluran distribusi untuk mencapai segmen pasar yang 

berbeda. 

Proses penyaluaran produk sampai kepada pembeli akhir dapat panjang ataupun 

pendek, sesuai dengan kebijaksanaan saluran distribusi yang dianut oleh masing-
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masing perusahaan. Ada beberapa alternatif jenis saluran yang dapat digunakan 

berdasarkan jenis produk dan segmen pasarnya, yaitu: 

1) Saluran distribusi barang konsumsi 

2) Saluran distribusi barang industri 

3) Saluran distribusi jasa 

1. Saluran Distribusi Barang Konsumsi

Penjualan barang konsumsi ditujukan untuk pasar konsumen, dimana umumnya 

dijual melalui perantara. Hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya pencapaian 

pasar yang luas menyebar yang tidak mungkin dicapai produsen satu persatu. 

Dalam menyalurkan barang konsumsi ada lima jenis saluran yang dapat 

digunakan. 

a. Produsen - Konsumen 

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan yang paling sederhana 

adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan 

perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos 

atau langsung mendatangi rumah konsumen (dari rumah ke rumah). Oleh 

karena itu saluran ini disebut saluran distribusi langsung. 

b. Produsen - Pengecer - Konsumen 

Seperti hainya dengan jenis saluran yang pertama (Produsen - Konsumen), 

saluran ini juga disebut sebagai saluran distribusi langsung. Disini, pengecer 

besar langsung melakukan pembelian kepada produsen. Adapula beberapa 

produsen yang mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung 

melayani konsumen. Namun alternatif akhir ini tidak umum dipakai. 
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c. Produsen - Pedagang Besar - Pengecer - Konsumen 

Saluran distribusi semacam ini banyak digunakan oleh produsen, dan 

dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Disini, produsen hanya 

melayani penjualan dalam jumlah besar, kepada pedagang besar saja, tidak 

menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar, 

dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja. 

d. Produsen - Agen - Pengecer - Konsumen 

Disini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. la menjalankan kegiatan 

perdagangan besar, dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya 

terutama ditujukan kepada para pengecer besar. 

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

Dalam saluran distribusi, sering menggunakan agen sebagai perantara untuk 

menyalurkan barangnya kepedagang besar yang kemudian menjualnya kepada 

toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen 

penjualan. 

2. Saluran Distribusi Barang Industri 

Karena karakteristik yang ada pada barang industri berbeda dengan barang 

konsumsi, maka saluran distribusi yang dipakainya juga agak berbeda. Saluran 

distribusi barang industri juga mempunyai kemungkinan/kesempatan yang sama 

bagi setiap produsen untuk menggunakan kantor/cabang penjualan. Kantor atau 

cabang ini digunakan untuk mencapai lembaga distribusi berikutnya. Ada empat 

macam saluran yang dapat digunakan untuk mencapai pemakai industri. Keempat 

saluran distribusi itu adalah: 
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a. Produsen - Pemakai lndustri 

Saluran distribusi dari produsen ke pemakai industri ini merupakan saluran 

yang paling pendek, dan disebut sebagai saluran distribusi langsung. Biasanya 

saluran distribusi ini dipakai oleh produsen bilamana transaksi penjualan 

kepada pemakai industri relatif cukup besar. Saluran distribusi semacam ini 

cocok untuk barang-barang industri seperti kapal, lokomotif dan sebagainya. 

(yang tergolong jenis instalasi) 

b. Produsen - Distributor Industri - Pemakai Industri 

Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan kasesoris, dapat 

menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen lain 

yang dapat menggunakan distributor industri sebagai penyalurnya antara lain: 

produsen barang bangunan, produsen alat-alat untuk bangunan, dan 

sebagainya. 

c. Produsen - Agen - Pemakai lndustri 

Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen yang tidak 

memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin 

memperkenalkan barang baru atau ingin memasuki daerah pemasaran baru 

lebih suka menggunakan agen. 

d. Produsen - Agen - Distributor lndustri - Pemakai lndustri 

Saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan pertimbangan 

antara lain bahwa unit penjualannya terlalu kecil untuk dijual secara langsung. 

Selain itu faktor penyimpanan pada saluran perlu dipertimbangkan pula. 

Dalam hal ini agen penunjang seperti agen penyimpanan sangat penting 

peranannya. 



26

3. Saluran Distribusi Jasa 

Konsep saluran distribusi juga tidak hanya terbatas pada saluran distribusi barang 

berwujud saja. Produsen jasa juga menghadapi masalah serupa yakni bagaimana 

hasil mereka dapat diperoleh sampai ketangan konsumen. Bagi lembaga penyedia 

jasa, kebutuhan akan faedah waktu dan tempat menjadi jelas. Jasa harus 

ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh pemakainya. 

Secara tradisional kebanyakan jasa-jasa dijual langsung oleh produsen kepada 

konsumen atau pemakai industrial. Tenaga perantara tidak digunakan jika jasa-

jasa tidak dapat dipisahkan dari penjual, atau jika jasa diciptakan dan dipasarkan 

seketika itu juga. Pada tahun-tahun belakangan ini, beberapa pengusaha 

menyadari bahwa ciri tak terpisahkan pada jasa bukan menjadi halangan yang tak 

dapat ditanggulangi, sehinggajasa dapat disalurkan lewat sistem distribusi penjual. 

Manajemen pemasaran jasa dapat meluaskan distribusinya. Contohnya dimulai 

dengan lokasi. Lokasi penjualan jasa harus mudah dicapai pelanggan, oleh karena 

banyak jasa yang tidak dapat dihantarkan. 

2.2.5 Fungsi - Fungsi Utama Saluran Distribusi

Sebuah saluran pemasaran melakukan tugas memindahkan barang atau jasa dari 

produsen ke konsumen. la mengatasi sepanjang waktu, tempat dan kepemilikan 

yang memisahkan barang dan jasa dari calon pemakainya. Anggota saluran 

pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama sebagai berikut: 

1) Informasi; Pengurnpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai 

pelanggan, pesaing dan pelaku lain,serta kekuatan dalam lingkungan 

pemasaran yang potensial pada saat ini.
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2) Promosi; Pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai 

penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. 

3) Negosiasi; usaha untuk meneapai persetujuan akhir mengenai harga, dan 

syarat lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. 

4) Pemesanan; Komunikasi terbaik dari anggota saluran pemasaran dengan 

produsen mengenai minat untuk membeli. 

5) Pembiayaan; perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai 

persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. 

6) Pengambilan resiko; asumsi resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan 

fungsi saluran pemasaran tersebut. 

7) Pemilikan fisik; kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik 

dari bahan mentah sampai ke pelanggan akhir. 

8) Pembayaran; pembeli membayar tagihannya kepada penjual lewat bank dan 

institusi keuangan lainnya. 

9) Hak milik; transfer kepemilikan sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke 

organisasi atau orang yang lain. 

2.3 Kelengkapan Produk

Dalam suatu hubungan produk terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam 

melakukaan pembelanjaan atau pembelian dengan melihat kelengkapan produk 

yang terdapat di tempat berbelanja seperti pasar atau yang lainnya, dimana produk 

menurut Kismono (2001) menyatakan bahwa produk dalam istilah pemasaran

(Marketing) adalah bentuk fisik barang yang di tawarkan dengan seperangkat 

citra (Image) dan jasa (service) yang di gunakan untuk memuaskan kebutuhan 

konsumen. Jadi produk merupakan segala sesuatu yang dapat di tawarkan 
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produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsikan sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang 

bersangkutan.

Menurut Philip Kotler (2002) kelengkapan produk adalah tersedianya semua jenis 

produk yang ditawarkan untuk dimiliki, dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen 

yang dihasilkan oleh suatu produsen. Sedangkan pengertian keragaman produk 

menurut James F. Engels, keragaman produk adalah kelengkapan produk yang 

menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang ditawarkan juga 

ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko ( Engels, 1995).

Dalam hal ini kelengkapan produk dapat dilihat dari kategori produk yang tersedia 

disuatu perusahaan retail atau swalayan, dimana pemasar membagi produk 

berdasarkan proses pembelian dan penggunaannya, menjadi produk konsumsi dan 

produk industri.

1.     Produk konsumsi ( Consumption product )

Produk konsumsi adalah barang atau jasa yang dikonsumsikan oleh rumah tangga 

atau individual. Produk yang dibeli konsumen akan langsung dikonsumsi sendiri. 

Produk itu tidak akan di gunakan sebagai bahan baku produksi barang lain, atau 

dijual kembali.

Menurut perilaku pembelian konsumen, produk konsumen digolongkan menjadi :

a. Convenience goods

Adalah barang dan jasa yang harganya relative tidak mahal, frekuensi 

pembeliannya tinggi, dan konsumen mengeluarkan sedikit usaha maupun 
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pertimbangan sebelum membuat keputusan pembelian.barang convenience 

goods terdiri dari tiga jenis yaitu :

1. Bahan baku pokok (staples) adalah barang-barang yang sering dan secara 

rutin dibeli tanpa banyak pertimbangan . contohnya bahan makanan, obat-

obatan yang di gunakan secara tetap oleh keluarga.

2. Barang-barang yang dibeli karena dorongan sesaat adalah barang barang 

yang dibeli tanpa perencanaan tanpa sebelumnya. Konsumen memutuskan 

untuk membeli begitu barang tersebut terlihat. Barang-barang impulsive

biasanya diletakan didekat pintu masuk atau di rak-rak panjangan yang 

memungkinkan untuk dilihat dengan mudah oleh konsumen.

3. Barang barang mendesak ( emergency goods ) adalah barang barang yang di 

beli hanya ketika kebutuhan sangat mendesak dan harus di beli segera atau 

mendesak, berapapun harganya tidak penting.

b. Shopping goods          

Adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan pembelian dibandingkan 

oleh konsumen diantara berbagai alternative yang tersedia. Contohnya alat-

alat rumah tangga, pakaian, furniture, mobil bekas, dll.

c. Special goods

Adalah barang barang yang memiliki karekteristik atau identifikasi merek unik 

dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk 

membelinya misalnya mobil lamborghini, pakaian rancangan orang terkenal.

d. Unsought goods

Adalah merupakan barang-barang yang tidak di ketahui konsumen atau 

kalaupun sudah di ketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk 
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membelinya. Contohnya ansuransi jiwa, ensiklopedia, tanah kuburan dan 

sebagainya.

e. Produk industri

Produk industri adalah produk yang dipakai perusahaan untuk operasional 

menghasilkan barang atau jasa. Produk industri dapat di bagi menjadi 

beberapa kategori seperti produk instalasi, peralatan rumah tangga, persediaan, 

pelayanan, bahan mentah, komponen, dan lain-lain.

Ketersediaan menjadi faktor penting dalam variabel kelengkapan produk. 

Konsumen cenderung akan kehilangan kepercayaan ketika perusahaan sering 

mengalami kekosongan persediaan atas produk tersebut. Menurut Swastha dan 

Handoko (1997) bahwa motivasi seseorang dalam melakukan pembelian 

dipengaruhi oleh kelengkapan produk, meliputi mutu dan ketersediaan 

produk.Ketersediaan ini dapat diukur melalui persentase kebutuhan produk yang 

langsung bisa dipenuhi (service level) dan biaya-biaya persediaan yang 

timbul.Kedua hal ini merupakan dua hal yang saling berlawanan. Dalam service 

level berarti perusahaan berusaha memenuhi tingkat kebutuhan konsumen, dimana 

dalam memenuhi ketersediaannya, perusahaan justru membutuhkan biaya 

persediaan yang tinggi.

Kelengkapan produk juga perlu memperhatikan kesesuaian dan keistimewaan 

Kesesuaian produk berarti ukuran sejauh mana jenis dan sifat produk yang 

ditawarkan perusahaan mendekati standar yang dituju. Hal ini menunjukkan 

apakah produk yang dijual semuanya sama dan memenuhi spesifikasi. Menurut 

W. Cravens (1994), perusahaan akan terus menerus mencari cara meningkatkan 
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profitabilitas dengan merumuskan spesifikasi yang tepat untuk kesesuaian produk 

agar dapat melakukan penetrasi pasar serta mencari niche yang mungkin dapat 

dimasuki.

2.4 Citra Merek

Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual atau pembuat suatu produk atau jasa.  

Menurut Kotler (2005), merek adalah suatu simbol rumit yang dapat 

menyampaikan  hingga enam tingkat pengertian sebagai berikut :

1. Atribut : suatu merek dapat mengingatkan pada atribut -atribut  tertentu.

2. Manfaat : atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional 

dan emosional. 

3. Nilai : suatu merek juga mengatakan sesuatu tentang nilai produsennya.

4. Budaya : suatu merek mungkin juga melambangkan budaya tertentu

5. Kepribadian : suatu merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu.

6. Pemakai : suatu merek menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau  

menggunakan suatu produk.

American Marketing Association yang dikutip dari Kotler (2005) mendefinisikan 

merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi semuanya, 

yangdimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seseorang atau 

sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. 

Citra merek (brand image) merupakan representasi dari keseluruhan persepsi 

terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu  terhadap 

merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa  

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra  
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yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan 

pembelian.

Kotler mendefinisikan citra merek sebagai seperangkat keyakinan, ide, dan kesan 

yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu merek, karena itu sikap dan tindakan 

konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek tersebut. Citra 

merek merupakan syarat dari merek yang kuat. Citra yang dibentuk harus jelas 

dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya, saat perbedaan 

dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain.

Komponen citra merek (brand image) terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Citra pembuat (corporate image), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang atau 

jasa.

2. Citra pemakai (user image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau jasa.

3. Citra produk (product image), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu barang atau jasa.

Schiffman dan Kanuk (2007) menyebutkan faktor-faktor pembentuk citra merek 

sebagai berikut:

1. Kualitas atau mutu berkaitan dengan kualitas produk barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu.

2. Dapat dipercaya atau diandalkan, berkaitan dengan pendapat ataukesepakatan 

yang dibentuk oleh masyarakat tentang suatu produk yang dikonsumsi.
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3. Kegunaan atau manfaat, yang terkait dengan fungsi dari suatu produk barang 

atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Pelayanan, yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani.

5. Resiko, berkaitan dengan besar-kecilnya akibat atau untung-rugi yang mungkin 

dialami oleh konsumen.

6. Harga, yang dalam hal ini berkaitan dengan tinggi-rendahnya atau banyak 

sedikitnya jumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk mempengaruhi 

suatu produk, juga dapat mempengaruhi citra jangka panjang.

Citra merek merepresentasikan inti dari semua kesan menngenai suatu merek 

yang terbentuk dalam benak konsumen. Kesan-kesan ini terdiri dari:

1. Kesan mengenai penampilan fisik dan performansi produk

2. Kesan tentang keuntungan fungsional produk

3. Kesan tentang orang-orang yang memakai produk tersebut

4. Semua emosi dan asosiasi yang ditimbulkan produk itu

5. Semua makna simbolik yang terbentuk dalam benak konsumen, termasuk juga 

imajeri dalam istilah karakteristik manusia.

Sehingga dapat dikatakan bahwa citra merek merupakan ‘totalitas’ terhadap suatu 

merek yang terbentuk dalam persepsi konsumen. Citra pada suatu merek 

merefleksikan image dari perspektif konsumen dan melihat janji yang dibuat 

merek tersebut pada konsumennya. Citra merek terdiri atas asosiasi konsumen 

pada kelebihan produk dan karakteristik personal yang dilihat oleh konsumen 

pada merek tersebut. Menurut Christine Restall, brand personality menjelaskan 

mengapa orang menyukai merek-merek tertentu dibandingkan merek lain ketika 
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tidak ada perbedaan atribut fisik yang cukup besar antara merek yang satu dengan 

yang lain.

Menurut Joseph Plummer, citra merek terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Atribut produk (Product attributes) yang merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan merek tersebut sendiri, seperti kemasan, isi produk, harga, rasa, dan 

lain-lain.

2. Keuntungan konsumen (Consumer benefits) yang merupakan kegunaan produk 

dari merek tersebut.

3. Kepribadian merek (Brand personality) merupakan asosiasi yang mengenai 

kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut adalah manusia.


