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ABSTRAK 

MODEL SELLING-IN DISTRIBUSI DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA PENJUALAN 

(Studi Di PT Prima Alindra Perkasa Kalianda)  

 

OLEH: 

DIANG ADISTYA 

 

 

 

Akibat persaingan yang terjadi seperti sekarang ini, banyak dunia usaha yang 

mengalami kesulitan. Usaha distributor unilever merupakan usaha yang cukup 

menjanjikan dan masih membuka peluang bisnis baru bagi para pengusaha. 

Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya permintaan akan produk 

unilever. PT. Prima Alindra Perkasa Kalianda merupakan salah satu perusahaan 

yang mendistribusika berbagai macam produk unilever, yang dikemas dalam 

berbagai bentuk. Kemampuan bersaing yang tinggi merupakan kunci yang 

menentukan perusahaan dapat bertahan dan dapat memenangkan persaingan 

dalam perdagangan bebas. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, 

maka dapat dirumuskanpermasalahan penelitian yaitu bagaimana cara untuk 

meningkatkan kinerja selling-in?. 

 

Peserta di dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga penjualan pada PT. Prima 

Alindra Perkasa Kalianda, yang berjumlah 8 orang dengan total outlet 1.000. 

Penelitian ini menggunakan teori selling-in yaitu penjualan ke outlet oleh 

distributor..Tujuan dari penelitian ini adalah membuat model selling-in baru untuk 

meningkatkan penjualan pada perusahaan distributor unilever Kalianda. Metode 

deskriptif dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengujian hasil 

penelitian menggunakan FGD (focus group disscusion). Dalam penelitian ini 

dibutuhkan sebanyak empat outlet yang memiliki persamaan dalam menjawab 

pertanyaan selama dilakukan diskusi tentang peningkatan penjualan distributor 

Kalianda. Hasil penelitian yang diperoleh adalah beberapa alternatif strategi yaitu: 

kunjungan, komunikasi, hubungan dan brand produk. Dari beberapa alternatif 

yang lebih diprioritaskan, yaitu meningkatkan penjualan untuk perusahaan 

distributor menggunakan model selling-in baru. Fokus dalam penelitian ini pada 

keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja selling-in berdasarkan strategi 

pelayanan outlet. Dari penelitian ini menunjukan faktor komunikasi menjadi 

faktor dominan dalam peningkatan kinerja penjualan selling-in distribusi yang 

efektif dan efisien. 

 

 

 

Kata Kunci : Strategi Pelayanan Outlet,  Kinerja Selling In dan FGD. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Setiap perusahaan memiliki orientasi mencapai laba maksimal. Laba maksimal 

tersebut banyak diharapkan dari volume penjualan yang semakin meningkat. 

Akan tetapi kenyataannya perusahaan tidak mudah mencapai target yang di 

inginkan. Perusahaan yang dahulunya adalah pemain tunggal pada suatu produk 

unilever, kini harus membagi market share yang sama dengan outlet modern. 

Penyebab lainnya adalah adanya kinerja bagian penjualan yang semakin merosot 

yang disebabkan karena marketing plant yang tidak tepat. Agar unggul dalam 

bersaing perusahaan harus memperhatikan banyak faktor. Salah satunya, dalam 

usaha meningkatkan volume penjualan perusahaan hendaknya mengacu pada 

berbagai faktor yang memiliki hubungan erat dengan tenaga penjualan sebagai 

ujung tombak perusahaan dalam bidang penjualan. 

 

Menurut Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra dan Dadi Andriana (2008:588) 

saluran distribusi merupakan serangkaian partisipan organisasional yang 

melakukan semua fungsi dibutuhkan untuk menyampaikan produk dan jasa dari 

penjual ke pembeli akhir. Dalam melakukan kegiatan distribusi perusahaan 

dihadapkan dengan banyak hal, sehingga distributor harus melakukan strategi 
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daya saing agar produk nya dapat berada pada retail atau outlet, hal ini 

menimbulkan iklim persaingan yang semakin tinggi dalam perusahaan untuk 

memenangkan persaingan dalam mencapai target penjualan.  

 

Menurut Hayani, (2012 : 9). Distribusi yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk 

membuat produk yang dihasilkan/dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar 

sasaran. Sebuah referensi lain menyatakan bahwa yang dimaksud saluran 

distribusi adalah bagaimana produk yang akan kita pasarkan itu sampai ketangan 

konsumen atau pembeli. Wahjono (2009:5) mengatakan produk bisa langsung ke 

tangan konsumen dan lewat pedagang besar, agen, dan pengecer. 

 

Menurut Prawirosentono (200:158) Place Mix (acuan tempat) adalah kegiatan 

memindahkan produk dari produsen ke konsumen. Pemindahan produk tersebut 

melalui sarana yang disebut saluran distribusi. Saluran distribusi dapat dibagi 

menjadi dua kelompok :  a. Langsung kepada konsumen.  

                                     b. Tidak langsung, tetapi melalui perantara. 

 

Manfaat dari distribusi langsung, perusahaan dapat mengetahui perubahan sikap 

pelanggan sehingga dapat menyesuaikan bauran pemasarannya. Jika dalam 

menyampaikan barang itu diperlukan jasa teknis khusus, pemasar dapat 

mengembangkan armada penjualan yang lebih baik daripada perantara. 

Perusahaan juga dapat memiliki tingkat pengendalian distribusi yang besar. 

Sedangkan manfaat distribusi tidak langsung adalah perusahaan dapat 

memanfaatkan kontak hubungan, pengalaman, spesialisasi, dan skala ekonomis 
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operasi para perantara, yang karenanya perusahaan dapat menghemat 

pengeluarannya. Dana yang dibutuhkan juga tidak besar. Meskipun demikian 

perusahaan terpaksa harus mengorbankan sebagian besar perusahaannya atas 

distribusi (Tjiptono 2008 :206). 

 

Tempat berkaitan dengan semua keputusan dalam membawa produk yang benar 

kewilayah pasar target. Suatu produk tidak akan banyak gunanya bagi seorang 

pelanggan jika tidak tersedia pada saat dan tempat yang dibutuhkan. Produk dapat 

mencapai pelanggan melalui saluran distribusi. Cannon (2008 : 44) mengatakan 

saluran distribusi merupakan sekumpulan perusahaan atau individu yang 

berpartisipasi dalam aliran produk dari produsen hingga kepengguna akhir 

(konsumen). 

 

Bagi perusahaan, ada tiga tujuan umum dalam kegiatan penjualan, menurut 

Swastha dan Irawan, (2005:404) yaitu: 

1. Mencapai volume penjualan tertentu. 

2. Mendapatkan laba tertentu. 

3. Menjunjung pertumbuhan perusahaan. 

Menurut (Ferdinand, 2000) Selling-in merupakan kegiatan distribusi yang 

diarahkan pada upaya untuk melakukan penjualan pada semua pedagang perantara 

untuk mempermudah pencapaian suatu tingkat market coverage yang optimal 

yaitu menggunakan perantara outlet untuk menjangkau konsumen akhir.  
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Ferdinand (2004:33) mengatakan kebijakan distribusi dapat dikembangkan 

berpijak pada dua pilihan dasar yaitu kebijakan selling-in yang berada dalam 

daerah pengendalian perusahaan distribusi, serta kebijakan selling-out yang 

berada di daerah di luar pengendalian perusahaan distribusi. Selling-in diarahkan 

pada proses merchandising, yaitu pemajangan pada outlet-outlet pasar (customer), 

sehingga tugas manajemen adalah menjamin ketersediaan barang/jasa di tingkat 

outlet pasar, sementara Selling-out diarahkan pada kegiatan manajemen retail 

untuk mendorong percepatan arus keluar barang ke konsumen akhir (consumer 

enduser). Berdasarkan keadaan tersebut maka perusahaan melakukan kegiatan 

pemasaran yaitu Selling-in untuk dapat mengatasi iklim persaingan pasar.  

 

Unilever memiliki kerjasama dengan distributor di daerah untuk mencapai target 

perusahaan. Di Indonesia jumlah distributor unilever adalah 500 distributor dan 

16 tersebar di Lampung. Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki 

potensi berkembang sangat besar, hal ini di tandai dengan semakin banyak nya 

pabrik dan perusahaan-perusahaan baru yang tumbuh. 

 

Unilever merupakan salah satu perusahaan yang produknya mengalami semakin 

ketatnya persaingan. Sebagai perusahaan yang memiliki 43 brand dengan 

beberapa produk nya menguasai market leader di segmen nya masing-masing. 

Unilever memiliki tantangan dalam pencapaian tersebut. Unilever dalam 

menyalurkan produknya menggunakan saluran distribusi yang disebut distributor. 

Sebagai salah satu distributor yang ada di Lampung, PT Prima Alindra Perkasa  

Kalianda (PT PAPK) yang bekerjasama dengan unilever dalam mendistribusikan 
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produknya. Kalianda merupakan salah satu distributor dengan penjulan tertinggi, 

oleh karna itu maka di perlukan strategi untuk meningkatkan penjualan lagi. 

 

Area penjualan wilayah Kalianda dengan target distribusinya ialah outlet-outlet 

kecil hingga toko besar yang memiliki karyawan 0 sampai 15 karyawan. 

Distributor kalianda merupakan salah satu dari tiga distributor tertua di Lampung. 

Sebagai distributor resmi untuk produk Unilever. Distributor Kalianda merupakan 

salah satu yang terbaik dalam tingkat penjualan di Lampung. Oleh karena itu 

untuk area Kalianda akan menjadi fokus dalam penelitian ini. 

 

PT Prima Alindra Perkasa Kalianda (PT PAPK) merupakan perusahaan 

distributor yang menggunakan selling-in. Tetapi saat ini selling-in yang digunakan 

tidak berjalan efektif. Hal ini berdasarkan pada tabel penjualan seperti di bawah 

ini: 

 

Tabel 1.1 Data Penjualan Tahun 2015 PT. PAP Distributor Unilever Di 

Kalianda Bulan Pencapaian Target Persentase. 

 

Bulan Target per 

minggu 

Realisasi(dalam 

juta) 

Persentase 

Januari 480 440 91,6 

Febuari 480 422 87,9 

Maret 480 436 90,8 

April 480 450 93,7 

Mai 480 455 94,7 

Juni 480 462 96,2 

Juli 480 471 98,1 

Agustus 480 464 96,6 

 

 (Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016) 
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Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penjualan dari Unilever di Kalianda 

mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan dan tidak mencapai target yang 

diharapkan. Kondisi ini tentu tidak dapat diabaikan oleh pihak manajemen karena 

dari kondisi tersebut juga berhubungan dengan kinerja distribusi selling-in yang 

telah dicapai. Distribusi selling-in akan mempengaruhi kinerja pemasaran 

perusahaan distribusi. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui 

prestasi pemasaran dari produk-produknya, sebagai cermin dari keberhasilan 

usahanya di dunia bisnis. Dengan demikian pentingnya distribusi adalah 

merupakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing sehingga hal ini 

perlu dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian PT Prima Alindra Perkasa 

Kalianda perlu memperbaiki masalah dalam Selling-in distribusi.  

 

Dalam memberikan kinerja selling-in yang baik, perusahaan harus memandang 

bahwa selling-in yang tinggi harus ditunjang dengan penyebaran produk 

(spreading) yang baik dan pemilihan outlet yang sesuai dengan target pasarnya. 

Hubungan dengan pelanggan merupakan faktor kunci yang mampu mendorong 

penjualan. 

 

Dengan adanya selling-in yang baik akan dapat meningkatkan penjualan 

perusahaan, karena dalam mewujudkan kinerja selling-in yang baik dibutuhkan 

sebuah jaringan distribusi yang handal, jaringan distribusi ini memiliki peranan 

yang sangat vital dalam aktivitas pemasaran perusahaan. Distribusi yang lancar 

dan baik akan menjamin tersedianya produk perusahaan di pasar , dan selanjutnya 

akan memberikan peluang yang lebih besar kepada konsumen untuk memilih 

produk yang sudah tersedia di outlet – outlet tersebut. Berdasarkan pernyataan 



 

7 
 

tersebut maka PT Prima Alindra Perkasa Kalianda (PT PAPK) perlu membuat 

model selling-in distribusi yang baru dengan lebih efektif agar mencapai target 

penjualan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Mengingat meningkatnya persaingan produk sejenis di pasar maka berakibat pada 

permasalahan fluktuatifnya penjualan dan tidak tercapainya target, hal ini 

tentunya tidak terlepas dari peranan saluran distribusi dalam mendongkrak 

penjualannya. Perusahaan-perusahaan dalam melakukan aktivitas pemasaran 

produknya selalu memperhitungkan berbagai cara dalam upaya meningkatkan 

kinerja pemasaran. Dari pernyataan tersebut diatas dan dari latar belakang maka 

muncul pertanyaan penelitian ini yaitu faktor selling-in apa saja yang 

mempengaruhi kinerja penjualan perusahaan distributor PT Prima Alindra Perkasa 

Kalianda? Untuk mendapatkan informasi maka peneliti melakukan turun 

lapangan, diskusi dengan team perusahaan dan outlet dan dari data perusahaan itu 

sendiri. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat model selling-in berdasarkan data hasil 

lapangan, diskusi, dan informasi dari perusahaan PT Prima Alindra Perkasa 

Kalianda. Model selling-in yang baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

penjualan perusahaan, dan tetap memprioritaskan faktor selling-in berdasarkan 

pengaruh dalam peningkatan penjualan secara efektif dan efisien.  
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1.4 Manfaat Penelitiaan 

 

Hasil penelitian ini diharapakan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan distributor unilever mengetahui pentingnya selling-in 

dalam pencapaian target penjualan. 

b. Bagi perusahaan distributor unilever agar lebih meningkatkan peran serta 

selling-in dalam peningkatan penjualan pada masa yang akan datang. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitiaan ini dapat menambah pengetahuan tentang 

bagaimana peran selling-in dalam peningkatan penjualan. 

2. Manfaat teoritis  

a. Hasil dari penulisan penelitian ini bertujuan untuk menyusun dan 

merekomendasikan strategi apakah yang harus di prioritaskan dalam 

peningkatan penjualan pada perusahaan distributor unilever Kalianda. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan model selling-in dalam peningkatan 

penjualan pada perusahaan distributor unilever. 

c. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang ilmu selling-in distribution pada penjualan 

perusahaan. 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Model 

 

Defenisi Model menurut McLeod, Jr (1998:31) Adalah penyederhanaan 

(abstraction) dari sesuatu, sedangkan menurut Efrain Turban (1998:28) adalah 

sebuah reperentasi atau abstraksi realitas yang disederhanakan. Model menurut 

Simamarta (1983: 9) adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran 

yang lebih sederhana serta mempunyai ting-kat prosentase yang bersifat 

menyeluruh, atau model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan 

perhatian pada beberapa sifat saja 

(http://www.damandiri.or.id/detail.phli?id=323.12-2007).  

 

Forrester (1973: 49) memberikan definisi bahwa model adalah pengganti dari 

suatu benda atau suatu sistem yang sebenarnya, yang diarahkan untuk keperluan 

penyelidikan suatu eksperimen. Dari beberapa pendapat tersebut dapat diartikan 

bahwa model adalah sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah obyek 

atau situasi aktual, yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang saling 

maupun tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab akibat. 

Karena suatu model itu adalah abstraksi dari realitas dengan demikian pada 

wujudnya kurang kompleks dari pada realitas itu sendiri. Jadi model adalah 

http://www.damandiri.or.id/detail.phli?id=323.12-2007


10 
 

penyederhanaan dari suatu realitas yang kompleks, dan model dikatakan lengkap 

apabila dapat mewakili yang layak akan sistem yang dikembangkan. Model 

berperanan penting dalam pengembangan teori karena berfungsi sebagai konsep 

dasar yang menata rangkaian aturan yang digunakan untuk menggambarkan 

sistem. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hawking 

(1993: 21) bahwa:  

 

A theory is just a model of the universe, and a set of rules that relate 

quantities in the model to observations. A theory is a good theory if it 

satisfies two requirements: It must accurately describe a large class of 

observations on the basis of a model… and it must make definite 

predictions about the results of future observations.  

 

Jones, Mishoe, & Boote (1987: 12-14) mengemukakan dua sasaran pokok dari 

modelling (pemodelan) yaitu pertama untuk memperoleh pengertian yang lebih 

baik mengenai hubungan sebab-akibat (cause-effect) menyediakan dalam suatu 

sistem, serta untuk menyediakan interpretasi kualitatif dan kuantitatif yang lebih 

baik akan sistem tersebut. Jenis-jenis model dapat dibagi dalam lima kelas yang 

berbeda (Forrester, 1973: 49) yaitu:  

l) Pembagian menurut fungsi model: 

a. model deskriptif hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa 

rekomen-dasi dan peramalan. 

b. model prediktif, model ini menunjukkan apa yang akan terjadi, bila 

sesuatu terjadi. 
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c. model normatif, model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu 

persoalan, model ini memberi rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu 

diambil.  

2) Pembagian menurut strukturnya terdiri dari: 

a. model ikonik, adalah model yang menirukan sistem aslinya, tetapi dalam 

suatu skala tertentu, contohnya model pesawat. 

b. model analog, adalah suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan 

hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya 

dengan benda atau sistem lain secara analog, contohnya aliran lalu lintas di 

jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa. 

c. model simbolis, adalah suatu model yang menggambarkan sistem yang 

ditinjau dengan simbol-simbol, biasanya dengan simbol-simbol 

matematik, dalam hal ini sistem diwakili oleh variabel-variabel dari 

karakteristik sistem yang ditinjau.  

3) Pembagian menurut referensi waktu jenisnya: 

a. statis artinya model statis tidak memasukkan faktor waktu dalam 

perumusannya. 

b. dinamis artinya model yang mempunyai unsur waktu dalam 

perumusannya.  
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4) Pembagian menurut referensi kepastian jenisnya ada: 

a. deterministik, artinya dalam model ini pada setiap kumpulan nilai input, 

hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam 

keadaan pasti. 

b. probabilistik, artinya model probabilistik menyangkut distribusi pro-

babilistik dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi 

paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-

kemungkinan dari harga-harga tersebut. 

c. game yaitu teori permainan yang mengembangkan solusi-solusi optimum 

dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.  

5) Pembagian menurut tingkat generalitas, yaitu ada yang umum dan ada yang 

khusus (http://www.damandiri.or.id/ detai1.php?id=323.12-2007). 

Prinsip dasar pengembangan model yaitu : 

1. Elaborasi : Model di mulai dari yang sederhana sampai di dapatkan model 

yang representatif. 

2. Anologi : Pengembangan menggunakan prinsip-prinsip dan teori yang 

sudah di kenal luas. 

3. Dinamis : Pengembangannya kemungkinan bisa untuk dapat di ulang. 

Klasifikasi model terdiri dari delapan sebagai berikut : Berdasarkan fungsinya 

model ada tiga yaitu model deskriptif, model prediktif dan model normatif. 
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1. Berdasarkan strukturnya model dibagi menjadi tiga yaitu model ikonik, 

model analog dan model simbolis. 

2. Berdasarkan referensi waktu model ada dua jenis yaitu model statis dan 

model dinamis. 

3. Berdasarkan referensi kepastian dibedakan menjadi empat yaitu model 

deterministik, model probabilistik, model konflik, dan model tak pasti / 

uncertainly. 

4. Berdasarkan tingkat generalitasnya ada dua jenis model yaitu model umum 

dan model khusus. 

5. Berdasarkan acuan lingkungan ada dua jenis model yaitu model terbuka 

dan model tertutup. 

6. Berdasarkan derajat kuantifikasinya terdapat dua jenis yaitu model 

kulitatif dan kuantitatif. 

7. Berdasrkan dimensi dibagi menjadi dua jenis yaitu model dua dimensi dan 

model tiga dimensi.    

 

2.2 Pengertian Distribusi 

 

Menurut beberapa ahli pengertian dari distribusi dalam Sunyoto (2012 : 172) 

adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Micheal J. Etzel distribusi merupakan saluran distribusi yang 

terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang 

digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemilikannya dari 

produsen kekonsumen akhir. 
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2. Menurut Suhardi Sigit distribusi adalah perantara-perantara, para pembeli 

dan penjual yang dilaluioleh perpindahan barang baik fisik maupun 

perpindahan milik sejak dari produsen hingga ketangan konsumen. Suatu 

perusahaan didalam mendistribusikan barangnya dapat menggunakan 

salah satu atau lebih dari cara penyaluran. Bagi perusahaan yang baru saja 

berdiri memilih saluran distribusi merupakan pekerjaan yang tidak mudah, 

karena baru masuk pasar. Sedangkan bagi perusahaan yang sudah berjalan 

dengan saluran-saluran distribusi tertentu, masih harus tetap waspada dan 

mengawasi aparat-aparat distribusinya. 

 

Sebagai instrumen kebijakan perusahaan menurut Ferdinand (2000:203), 

kebijakan distribusi dapat digunakan untuk memanajemeni persaingan dibawah 

asumsi bahwa semakin tinggi intensitas distribusi diterapkan, akan semakin kokoh 

kekuatan yang dimiliki dan semakin besar kemungkinan bahwa barang atau jasa 

yang ditawarkan dapat dijual pada pasar target tertentu. Perusahaan harus 

memperhatikan reputasi, profesionalisme perusahaan, standar etika, dan orientasi 

pelanggan karena hal ini menjadi penentu dalam pembentukan citra perusahaan 

dalam rangka meningkatkan penjualan. 

 

Menurut Swastha (2002:9) penjualan adalah suatu bagian dari promosi dan 

promosi adalah satu bagian dari program pemasaran secara keseluruhan. Tetapi 

menurut Assauri (2004:23) kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap 

atau suplemen dari pembeli untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi, 
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kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat 

terlaksana suatu transaksi.  

 

Menurut Kotler (2001:457) penjualan merupakan sebuah proses dimana 

kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjualan terpenuhi, melalui pertukaran antar 

informasi dan kepentingan. Sedangkan menurut Raharti (2002:21) menyatakan 

bahwa penjualan adalah realisasi transaksi yang terjadi antara penjual dan 

pembeli. Tetapi menurut Moekijat (2003:488) Dari definisi diatas, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa penjualan adalah merupakan suatu usaha 

seseorang untuk menyampaikan sesuatu barang atau jasa kepada pembeli atau 

konsumen. 

Distribusi dapat dikelompokan menjadi: 

1. Distribusi langsung, dimana produsen menyalurkan hasil produksinya 

langsung kepada konsumen. 

2. Distribusi semi langsung, dimana penyaluran barang hasil produksi dari 

produsen ke konsumen melalui badan perantara (toko) milik produsen itu 

sendiri. 

3. Distribusi tidak langsung, pada sistem ini produsen tidak langsung menjual 

hasil produksinya, baik berupa benda ataupun jasa kepada pemakai 

melalui perantara. Tujuan saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar 

tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran distribusi. 

Saluran melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai 

tujuan,yaitu:mengadakan penggolongan produk dan mendistribusikannya. 
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2.2.1 Saluran Distribusi 

 

Saluran distribusi merupakan salah satu elemen yang sangat  penting dalam 

penjualan, suatu perusahaan perlu melaksanakan fungsi distribusi dikarenakan 

pendistribusian merupakan salah satu proses pada perusahaan dalam penyetokan 

barang atau penawaran produknya ke pasar.  Dan pendistribusian dapat diartikan 

sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa kepada konsumen sehingga penggunaannya sesuai 

dengan yang diperlukan (jenis,jumlah,harga,tempat dan saat dibutuhkan). 

 

Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh 

produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke 

konsumen.Proses distribusi merupakan aktivitas penjualan yang mampu 

menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi penjualan yang dapat 

merealisasikan kegunaan atau utilitas bentuk, tempat, waktu kepemilikan dan 

perlancar arus saluran penjualan secara fisik dan non fisik. 

 

Pengertian saluran distribusi yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller 

(2007b:122) adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup 

dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan 

atau dikonsumsi. Pengertian distribusi yang dikemukakan tersebut masih bersifat 

sempit karena istilah barang sering diartikan sebagai suatu bentuk fisik akibatnya 

lebih cenderung menggambarkan pemindahan jasa-jasa atau kombinasi antara 

barang dan jasa. Selain membatasi barang yang di salurkan, definisi juga 

membatasi lembaga-lembaga yang ada. Definisi yang bersifat luas tidaklah 
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demikian tetapi harus memasukkan semua lembaga yang mempunyai kepentingan 

dalam saluran, dan harus cukup luas macam barang serta jasa yang disalurkan. 

 

Definisi lain tentang saluran pemasaran dikemukakan oleh The American 

Marketing Association yang menekankan tentang banyaknya lembaga yang ada 

dalam aliran/arus barang. Asosiasi tersebut menyatakan bahwa, saluran distribusi 

merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan 

yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar dan pengecer, melalui mana  sebuah 

komoditi, produk dan jasa dipasarkan. 

 

Definisi kedua ini lebih luas dibandingkan dengan definisi yang pertama. Dengan 

memasukkan istilah struktur, definisi ini mempunyai tambahan arti yang bersifat 

status pada saluran dan tidak dapat membantu untuk mengetahui tentang 

hubungan-hubungan yang ada antara masing-masing lembaga. 

 

Proses penyaluran produk sampai ketangan konsumen akhir dapat menggunakan 

saluran yang panjang maupun pendek sesuai dengan kebijaksanaan saluran 

distribusi yang ingin dilaksanakan perusahaan. Mata rantai distribusi menurut 

bentuknya dibagi atas dua,yaitu: 

1. Saluran Distribusi Langsung (Direct Channel of Distribution). 

2. Saluran Distribusi Tidak Langsung(Indirect Channel of 

Distribution) 

Untuk membatas secara rinci tentang kedua bentuk saluran tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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1.Saluran Distribusi Langsung. 

Adalah bentuk penyaluran barang-barang atau jasa-jasa dari produsen 

kekonsumen dengan tidak melalui perantara. Bentuk saluran distribusi langsung 

dapat dibagi dalam 4 macam,yaitu: 

a. Selling at the Point Production 

Bentuk penjualan langsung dilakukan di tempat produksi. 

b. Selling at the Producer’s retail store 

Adalah penjualan yang dilakukan di tempat pengecer. Bentuk penjualan   

ini biasanya produsen tidak melakukan penjualan langsung kepada 

konsumen tetapi melalui atau dilimpahkan kepada pihak pengecer  

c. Selling Door to Door 

Adalah penjualan yang dilakukan oleh produsen langsung kekonsumen 

dengan mengerahkan Salesmannya kerumah-rumah atau kekantor-kantor 

konsumen. 

d. Selling Trough Mail. 

Adalah penjualan yang dilakukan perusahan dengan menggunakan jasa 

pos. 

 

2.Saluran Distribusi Tidak Langsung 

Adalah bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara dan agen 

untuk menyalurkan barang atau jasa kepada para konsumen. Ada beberapa 

alternatif distribusi yang akan digunakan yang didasarkan kepada jenis barang dan 

segmen pasarnya,yaitu: 
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1. Saluran Distribusi barang konsumsi, ditujukan untuk segmen pasar 

konsumen  

2. Saluran Distribusi barang industri,ditujukan untuk segmen pasar industry 

  

a. Saluran Distribusi Untuk Barang Konsumsi 

1. Produsen → Konsumen  

Bentuk saluran ini adalah bentuk yang paling pendek dan sederhana sebab 

tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang di 

hasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen. Oleh karena 

itu saluran ini disebut sebagai saluran distribusi langsung.  

2. Produsen → Pengecer → Konsumen  

Dalam saluran distribusi ini produsen menginginkan suatu lembaga lain, 

maksudnya dalam hal ini pengecer yang menyampaikan produk kekonsumen, 

dimana pengecer langsung membeli produk tanpa melalui pedagang besar dan 

menjualnya kembali pada konsumen.  

3. Produsen→ Pedagang Besar →Pengecer → Konsumen  

Jenis saluran distribusi ini dilaksanakan oleh produsen yang tidak ingin 

menjual secara langsung tetapi menginginkan suatu lembaga guna 

menyalurkan produknya, sehingga dalam hal ini produsen menjual kepada 

pedagang besar saja, kemudian para pedagang besarlah yang menjual kembali 

kepada pengecer dan meneruskannya ketangan konsumen. Jadi disini produsen 

hanya berhubungan dengan pedagang besar.  
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4. Produsen →Agen →Pedagang Besar →Pengecer →Konsumen  

Jenis saluran distribusi lainnya yang sering dipakai para produsen adalah 

dengan melibatkan agen didalamnya. Disini agen fungsinya adalah sebagai 

penyalur yang kemudian mengatur system penjualannya kepada saluran 

pedagang besar selanjutnya kepada pengecer dan kemudian sampai ketangan 

konsumen. Saluran distribusi ini sering dipergunakan untuk produk yang tahan 

lama.  

5. Produsen →Agen →Pengecer→Konsumen  

Dalam saluran distribusi ini produsen memilih agen yang akan dipertemukan 

produsen untuk menjalankan kegiatan penjualan kepada pengecer dan 

selanjutnya pengecer menjualnya kepada konsumen. Pada dasarnya saluran 

distribusi yang dipakai baik itu agen maupun pengecer tujuannya adalah untuk 

mendapatkan keuntungan dengan sasaran konsumennya. Agen disini tugasnya 

mempertemukan si pembeli dan si penjual. Agen tidak mengambil ahli 

pemilikan dari barang tersebut. 

b. Saluran Distribusi Untuk Barang Industri  

1. Produsen → Pemakai Industri  

Saluran distribusi barang industri dari produsen kepemakai industri ini 

merupakan saluran yang paling pendek dan disebut saluran distribusi langsung. 

Biasanya distribusi langsung ini dipakai oleh produsen bila  mana transaksi 

penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar dan dalam saluran 

distribusi produsen menjual langsung kepada industri user.  

 

 



21 
 

2. Produsen →Distributor Industri →Pemakai Industri  

Produsen barang- barang jenis perlengkapan operasi dan peralatan ekstra kecil 

dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen 

lain yang dapat menggunakan distributor industri sebagai penyalur, antara lain 

produsen bahan bangunan. Distributor industri dalam saluran ini usahanya 

terutama dalam menyalurkan parts yang standarrized  dan operating supplier 

yang dibutuhkan oleh    pemakai industri secara continues. Produsen memakai 

distributor industri adalah dengan tujuan agar barang-barang dengan pasti dan 

mudah diperoleh langsung oleh sipemakai. Biasanya distributor industri dapat 

melakukan pendekat hubungannya dengan para pemakai dalam suatu daerah 

tertentu. Sering kali distributor industri sangat disegani oleh para pemakai. 

Sehingga pemesanan-pemesanan si pemakai tergantung sekali dari distributor 

industri. Dalam hal ini si produsen hanya dapat menjual barangnya melalui 

distributor industri.  

3. Produsen →Agen Distributor Industri →Pemakai Industri   

Saluran distribusi ini dapat dipakai oleh perusahaan dengan pertimbangan 

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

Selain itu, faktor penyimpanan pada penyalur perlu dipertimbangkan pula. 

Dalam hal ini agen penyimpanan sangat penting peranannya. Produsen-

produsen kecil dan industrial goods biasanya lebih mengkonsentrir dalam 

bidang produksinya dan menyerahkan distribusinya kepada para pedagang 

perantara. Agen mengusahakan penjualannya, distributor industri mengatur 

storage, reselling, dan shipment selanjutnya.  
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4. Produsen →Agen →Pemakai Industri   

Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen yang tidak 

memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin memasuki 

daerah pemasaran baru dan lebih suka menggunakan agen. Produsen tidak 

ingin membentuk sales force sendiri dan penjualan diserahkan kepada agen, 

sedangkan kegiatan distribusinya dilakukan  oleh produsen. Agar tidak 

memiliki barang tersebut tapi bertanggung jawab  atas pengaturan penjualan. 

Shipment dilakukan langsung dari produsen kepada pemakai industri. 

 

2.3 Strategi Distribusi   

 

Saluran distribusi adalah penentuan cara dimana perusahaan mencoba produk-

produknya ke pasar, apakah menggunakan penyalur X, Y ataupun penyalur lain. 

Untuk itu manajemen harus membedakan semua aternatif saluran yang ada an 

dapat menggunakan beberapa metode analisa untuk menilai masing-masing 

ternatif. Pemilihan strategi distribusi tersebut untuk barang baru dapat dilihat 

dengan beberapa cara yang membedakan untuk memasarkan produk baru, yaitu: 

1. Menggunakan penyaluran yang ada  

Strategi ini sering dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan saluran 

distribusi yang ada dalam memasarkan produknya, dengan cara ini  

perusahaan dapat mempertahankan penggunaan penyaluran yang ada. 

2. Menggunakan penyaluran yang baru 

Strategi ini dapat juga dilakukan oleh perusahaan dengan memasukkan 

penyalur baru ke dalam saluran distribusinya. Penyaluran baru ini dapat juga 
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diambil dari pengalaman penyaluran yang lama untuk dapat mengetahui cara- 

cara yang pernah ditempuhnya. 

3. Penjualan produk dalam jumlah besar kepada perusahaan lain.  

Strategi ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan mengadakan 

pembukusan dan dapat dengan dijual melalui pos. Strategi ini perlu didukung 

oleh usaha-usaha periklanan. 

Dari ketiga strategi tersebut dapat dipilih strategi mana yang paling 

menguntungkan bagi perusahaan yang ingin menyalurkan produknya ke 

pasar.  

 

2.3.1 Selling Out 

 

Pentingnya selling-out menurut Wilson (1992:75) untuk menyesuaikan panilaian 

aspek penjualan yang melaluinya terjadi perubahan tekanan dari aspek “Selling 

in” (menjual produk penyalur) menjadi produk selling-out (penyalur menjual 

produk ke konsumen). Hal ini menjadi semakin rumit dengan meningkatnya 

kebutuhan dan karakteristik spesifik dari berbagai kelompok pelanggan. 

Pelanggan yang besar membutuhkan pelayanan yang berbeda dari pelanggan kecil 

bukan sekedar karna skala usaha mereka tetapi karna sifat usaha mereka berbeda. 

Biasanya pelanggan besar meminta modifikasi produk (ada kalanya meminta 

merk sendiri) dukungan promosi individual harga khusus,kredit, pengaturan 

pengiriman dan lainnya dalam skala nasional sementara ini para pelanggan kecil 

cenderung lebih mengarah ke spesifikasi dan menjadi lebih mahal untuk dilayani. 
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Selling-out oleh Ciptono (2002:4) lebih dekat pada aktifitas retailing yaitu semua 

kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk 

pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis. 

Adapun fungsi retailing(selling-out) adalah: 

1. Membeli dan menyimpan barang 

2. Memindahkan hak milik barang tersebut kepda konsumen akhir 

3. Memberikan informasi mengenai sifat dasar pemakaian barang tersebut 

4. Memberikan kredit kepada konsumen(dalam kasus tertentu) 

 

Adapun sebagai pelaksana penjualan selling-out ini disebut retailer atau retail 

store, yaitu sebuah perusahaan yang fungsi utamanya menjual produk kepada 

konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga. Penekan pada fungsi 

utama tertentu untuk menunjukan bahwa retailer merupakan lembaga yang dapat 

berdiri sendiri (independen firm) seperti yang dikemukakan Sujoko (2002:25) 

perusahaan yang terbatas sumber dayanya akan cenderung mencari lembaga 

independen untuk saluran distribusinya, pabrikan bisa saja bertindak sebagai 

retailer tetapi fungsi utama mereka bukanlah menjual ke konsumen akhir, 

melainkan memproduksi suatu produk. Menurut Ferdinand(2000:44) aktifitas 

penjualan menggunakan intermediater distribusi dan penjualan merupakan salah 

satu pilihan kebijakan penjualan yang rasional, oleh karna itu banyak dilakukan 

oleh perusahaan. Aktivitas penjualan pada dasarnya terdiri dari kegiatan dasarnya 

yaitu Selling-in managemen dan selling-out managemen. 
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Selling-out managemen adalah kegiatan managemen yang diarahkan pada upaya 

untuk menjangkau konsumen akhir untuk membeli dan membeli ulang (repeat 

buying).Kegiatan mana memberi kemungkinan bagi kelangsungan penjualan 

jangka panjang dengan kata lain kegiatan ini bermuara pada sebuah proses 

managemen retail untuk mempermudah dan mempercepat arus keluar barang ke 

konsumen akhir.  

 

2.3.2 Selling-in 

 

Selling-in merupakan sebuah konsep penjualan yang menitikberatkan pada 

penjualan yang dilakukan oleh distributor kepada pelanggannya, seperti: 

subdistributor, grosir, dan retailer. Konsep penjualan ini membatasi penjualan 

hanya pada mata rantai saluran distribusi, tidak sampai ke pembeli akhir (Lindsay 

dan Maureen, 2001). Sasaran kegiatan selling-in adalah terjadinya transaksi 

intermediaris yaitu diterimanya produk oleh pelanggan untuk dipajang di outlet 

pelanggan dan dijual pada konsumen akhir (Augusty, 2004).  

 

Secara teoritis Selling-in yang besar dari distribusi akan memicu stock level dan 

service level yang tinggi di outlet retailer, dan memberikan potensi yang lebih tinggi 

pada penjualan ke konsumen. Johnson and Johnson (dalam Kapalka et, al., 1999) 

menghubungkan service level dengan lost of sales pada model penelitiannya, semakin 

tinggi service level semakin rendah lost of sales. Sedangkan Kohli et, al.(1998) 

menyatakan bahwa dengan Selling-in yang optimal dimungkinkan ketersediaan 

produk di outlet semakin lengkap dan banyak dan hal ini akan mencegah adanya 

kekosongan barang (product stock out). 
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Bagi perusahaan distribusi, besarnya selling-in merupakan salah satu ukuran 

keberhasilan perusahaan yang bersangkutan (Sunaryo, 2002:33), karena besarnya 

selling-in menggambarkan tingkat diterimanya produk pada tingkat intermediarer 

dan hal ini akan menghasilkan gambaran yang positif bagi perusahaan pemasok 

yang disebut juga perusahaan prinsipal (Ferdinand, 2002:44). 

 

Ada dua cara untuk menaikkan Selling-in, yaitu secara horizontal dan vertikal. 

Peningkatan penjualan secara horizontal berbasis pada kenaikan penjualan yang 

dikarenakan adanya penambahan outlet baru (new open account) yang 

sebelumnya belum pernah terlayani. Semakin rapat penyebaran produk yang telah 

tergarap, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk meningkatkan Selling-In nya 

secara horizontal. Peningkatan Selling-in secara vertikal berbasis pada 

peningkatan penjualan yang dikarenakan adanya penambahan item produk yang 

dijual di outlet yang telah ada, atau peningkatan penjualan yang disebabkan 

adanya ketersediaan barang secara lengkap pada outlet yang telah tergarap 

(Ferdinand, 2004:22).  

 

Secara teoritis Selling-in yang besar dari distribusi akan memicu stock level dan 

service level yang tinggi di outlet retailer, dan memberikan potensi yang lebih 

tinggi pada penjualan ke konsumen. Johnson and Johnson (dalam Kapalka et, al., 

1999:76) menghubungkan service level dengan lost of sales pada model 

penelitiannya, semakin tinggi service level semakin rendah lost of sales. 

Sedangkan Kohli et, al.(1998:22) menyatakan bahwa dengan Selling-in yang 
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optimal dimungkinkan ketersediaan produk di outlet semakin lengkap dan banyak 

dan hal ini akan mencegah adanya kekosongan barang (product stock out). 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Selling-in yang tinggi harus 

ditunjang dengan penyebaran produk (spreading) yang baik yang nantinya akan 

menentukan keragaman dan ketersediaan produk yang ada di outlet yang telah 

tergarap. Hal ini akan meningkatkan penjualan yang disebabkan oleh adanya 

ketersediaan barang secara lengkap di outlet. 

 

Lebih lanjut Augusty (2004:33) menjelaskan, untuk menghasilkan kinerja selling-

in yang baik, pengelolaan penjualan seyogyanya dilakukan dengan pertimbangan-

pertimbangan matang sebagai berikut, pertama, potensi volume penjualan apakah 

outlet-saluran yang dipilih dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah 

yang cukup untuk suatu keuntungan yang optimal, kedua adanya comparative 

distribution cost yang efisien yaitu apakah dengan jelas saluran yang digunakan 

dapat memberikan efisiensi kinerja yang baik, ketiga Net profit possibilities – 

saluran dengan potensi penjualan yang tinggi dapat mempunyai biaya distribusi 

dan penjualan yang tinggi sehingga net profitnya menjadi rendah.  

 

Kapalka, et al (1994:2) menyatakan bahwa selling-in yang besar dari distributor 

akan memicu stock level dan service level yang tinggi pula di outlet retailer, dan 

memberikan potensi yang lebih tinggi pada penjualan ke konsumen akhir. Dengan 

demikian semakin banyak jumlah outlet yang tersebar dalam suatu wilayah, maka 
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akan meningkatkan penjualan yang disebabkan oleh adanya ketersediaan barang 

secara lengkap di outlet.  

 

Kinerja Selling-In. Hasil produksi tidak bisa dijual apabila perusahaan tidak 

mempunyai saluran distribusi yang baik. Ferdinand (2000:52) menyatakan bahwa 

kebijakan saluran distribusi dapat digunakan untuk memanage persaingan, dengan 

asumsi bahwa semakin tinggi intensitas distribusi diterapkan maka semakin kokoh 

kekuatan yang dimiliki dan semakin besar kemungkinan bahwa barang atau jasa 

yang ditawarkan dapat dijual pada target tertentu. Penelitian Michman ( dalam 

Wahyudi, 2002:31) berpendapat bahwa perusahaan mempunyai keterbatasan-

keterbatasan dalam menjual produknya sehingga diperlukan perantara sebagai 

saluran distribusi untuk menjangkau konsumen akhir.  

 

Selling-in merupakan kegiatan distribusi yang diarahkan pada upaya untuk 

melakukan penjualan pada semua pedagang perantara untuk mempermudah 

pencapaian suatu tingkat market coverage yang optimal, yaitu menggunakan 

perantara outlet untuk menjangkau konsumen akhir (Ferdinand, 2000:58). 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut  

 

H6 : Keunggulan bersaing mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja selling-in. 

 

Keunggulan Bersaing. Menurut Kim dan Mauborgne (2005:43) mengatakan 

bahwa dalam pasar persaingan terdapat dua samudra yaitu samudra merah ( Red 
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Ocean ) dan samudra biru ( Blue Ocean ). Samudra merah merupakan ruang pasar 

yang sudah dikenal batasan-batasannya dalam industri dan aturan-aturan 

persaingan sudah diketahui. Samudra biru merupakan penciptaan ruang pasar 

tanpa adanya pesaing, sehingga kompetisi atau persaingan tidak relevan karena 

aturan-aturan permainan yang akan dibentuk. Di dalam keunggulan bersaing ada 

beberapa faktor yaitu menggunakan strategi pelayanan outlet. 

 

Strategi pelayanan outlet berkaitan dengan komunikasi, kunjungan, 

hubungan dan brand produk yang merupakan salah satu penentu keberhasilan 

penjualan. Yang dimaksud dengan strategi pelayanan outlet ialah keputusan 

manajemen yang menjawab pertanyaan bagaimana perusahaan dapat 

meningkatkan strategi pelayanan outlet guna meningkatkan kinerja selling in. 

Strategi ini merupakan upaya dari manajemen untuk memaksimalkan pemasaran 

perusahaan dengan cara mengatur saluran distribusinya. Semakin baik 

penanganan outlet maka semakin efektif pula perusahaan dapat menjual 

produknya (Sunaryo, 2001:22) 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusdarti (2004:31) Pelayanan outlet 

merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan distributor dalam melakukan 

selling-in dan tidak dapat dipungkiri dalam dunia bisnis saat ini, karena tidak ada 

yang lebih penting lagi bagi sebuah perusahaan kecuali menempatkan masalah 

kepuasan dan loyalitas terhadap konsumen melalui pelayanan sebagai salah satu 

komitmen bisnisnya. Jika pelayanan yang diberikan kepada konsumen itu baik 

dan memuaskan maka akan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja selling 
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in, sebaliknya apabila pelayanan outlet yang diberikan kepada konsumen kurang 

memuaskan maka akan berpengaruh negatif terhadap kinerja selling in 

perusahaan. Jadi pelayanan outlet mempunyai andil dan peran terhadap kinerja 

selling in. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka terdapat empat faktor 

yang terjadi dalam selling-in PT Prima Alindra Perkasa Kalianda, hal ini 

didukung oleh data hasil diskusi dengan outlet dan team perusahaan serta data dari 

perusahaan itu sendiri. Empat faktor itu adalah : 

1. Faktor Kunjungan   

2. Faktor Hubungan  

3. Faktor Komunikasi  

4. Faktor Brand Produk  

 

Keefektifan kunjungan akan meningkat apabila perusahaan mampu mengenali 

kebutuhan pelanggannya. Perusahaan melalui tenaga penjualannya harus mampu 

menjawab pertanyaan apa, berapa, dan kapan pelanggan memerlukan produk yang 

diinginkan. Kunjungan yang efektif akan diikuti oleh transaksi penjualan, dan 

penjualan dapat terjadi apabila kunjungan yang dilakukan tenaga penjualan tepat 

pada saat pelanggan memerlukan tambahan barang. Untuk mencapai hal ini 

dibutuhkan pengetahuan yang luas terhadap pemilihan rute kunjungan dan jadwal 

kunjungan serta kemampuan menjual masing-masing pelanggan. 

 

Sunaryo (2002:25) dalam penelitiannya membuktikan bahwa berhasil atau 

tidaknya strategi pelayanan outlet akan sangat bergantung pada ketepatan 

kunjungan (call), penjualan yang terlaksana (sales), dan sistem pembayaran 
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penjualan (term of payment) yang tepat, serta kebijakan retur yang dipakai. Ryans 

dan Weinberg (1977:57) dalam Sunaryo (2001:31) menempatkan strategi 

pelayanan outlet sebagai territory sales response yang berpengaruh terhadap 

kinerja personel penjualan. Sedangkan, Craven, Woodruff, dan Stamper 1972, 

dalam Sunaryo, 2001:22) mengevaluasi kinerja pada wilayah penjualan. 

Kunjungan (call) adalah aktivitas personil penjualan untuk mendatangi secara 

langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk mendapatkan penjualan 

(sales).  

 

Menurut Parsons dan Abelle (1981 dalam Sunaryo, 2001:47) menunjukkan bahwa 

intensitas / banyaknya kunjungan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh 

terhadap nominal dolar penjualan pada divisi lampu perusahaan General Electric. 

Kesimpulan sementara yang bisa diambil adalah bahwa upaya kunjungan 

mempunyai dampak yang signifikan atas penjualan. 

 

Kualitas hubungan dengan outlet, hubungan dipandang sebagai faktor yang sangat 

penting. Beberapa peneliti telah membuktikan hal tersebut, seperti Dwyer, dkk 

(1987:73) telah mendapatkan bukti bahwa membangun hubungan baik dengan 

pelanggan merupakan responsibilitas perusahaan agar dapat bertahan dalam 

persaingan. Menurut Kotler (1995:86), perantara mencoba melakukan hubungan 

kerjasama, kemitraan atau pemograman distribusi. Ada beberapa ukuran yang 

dapat dipakai untuk mengetahui kedekatan hubungan dengan pelanggan (Alan 

Buttery dan Rich Tamasche, 1996:102) : 

1. Kelancaran komunikasi dan keakraban  

2. Sikap dan penerimaan perusahaan oleh pelanggan  
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3. Kepercayaan, loyalitas dan komitmen pelanggan  

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut :  

H4 : Kualitas hubungan dengan outlet mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keunggulan bersaing.  

 

Kualitas hubungan antara produsen dengan distributor atau intermediate perlu 

diperhitungkan dalam membina hubungan dengan perusahaan. Kualitas hubungan 

meliputi kepercayaan (trust), komitmen (commitment) maupun kejujuran 

(fairness) (Johnson, 1999:48). Jab and Ganesan (2000:32) berpendapat meskipun 

tekanan untuk mengembangkan kerjasama aliansi penjual dan pembeli, berbagai 

kerjasama hubungan diantara keduanya yaitu kekuatan pemasok dan downstream 

saluran pelanggan perlu dilakukan. Ketika pengecer menerima pemasok mereka 

bersepakat untuk berhubungan, mereka mengetahui bahwa pemasok akan bekerja 

keras untuk membuat hubungan kerja. Kerja sama antara pemasok dan pengecer 

untuk meningkatkan keuntungan antara keduanya perlu dievaluasi sebagai kinerja 

(Jab and Gaesan, 2000:44). 

 

Kualitas hubungan dapat dibentuk melalui komitmen, dan trust. Anderson and 

Weitz (1992:67), bahwa komitmen suatu hubungan dilakukan sangat sederhana, 

penilaian yang positif dari kegiatan dasar dengan pertimbangan dari benefit saat 

ini. Hal ini diimplementasikan pada orientasi hubungan jangka panjang. 

 

Sedangkan (Ganesan 1994, dalam Jab and Ganesan 2000), menegaskan bahwa 

komitman adalah cermin untuk melihat kedepan dan refleksi dari keinginan untuk 
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memiliki dan memanfaat dari hubungan jangka dpanjang. Dalam penenlitiannya 

ditemukan bahwa begitu lemahnya pengecer, sehingga diilustrasikan komitmen 

pemasok ditemukan dari perseptif pengecer. Oleh karena itu persepsi pengecer 

terhadap komitmen pemasok mempunyai hubungan yang kuat dengan kenyataan 

bahwa tingkat komitmen pemasok berpengaruh secara kritis terhadap pengecer. 

Persepsi pengecer terhadap komitmen pemasok dakan terjadi perubahan evaluasi 

pengecer terhadap kinerja pemasok, tingkat konflik dan kepuasan hubungan, Jab 

and Ganesan (2000:51). Ganesan (1994:71) menemukan bahwa pemasok 

transaction-specific investement (TSIs) dapat meningkatkan kredibilitas pengecer, 

tingkat perputaran, serta membantu komitmen pengecer. 

 

Sedangkan (Anderson and Weitz, 1992:36) menemukan bahwa kekuatan antara 

perusahaan TSIs dan persepsi distributor terhadap komitmen perusahaan, mereka 

menemukan hubungan positif antara persepsi perusahaan terhadap komitmen 

distributor dan distributor TSIs. Peneliti lain (Gunlan, Achrol and Mentzer 1995, 

dalam Jab and Ganesan, 2000:72) menemukan bahwa adanya hubungan yang 

positif antara kerjasama input dan maksud komitmen jangka panjang. Dasar saling 

percaya. Seperti halnya dengan konsumen loyal terhadap merek, merupakan suatu 

proses yang harus dilalui.  

 

Moorman, Deshpane and Zaltman (1983:45) trust didefinisikan sebagai kemauan 

untuk percaya terhadap perubahan mitra bisnis terhadap suatu hal yaitu 

kepercayaan. Trust adalah perusahaan percaya pada kinerja dan kreatifitas 
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perusahaan lain yang menghasilkan hal positif bagi perusahaan, tetapi tidak 

mengharapkan suatu hasil yang negatif (Anderson and Narus, 1990:72). 

 

Trust adalah sebagai perilaku kemauan kerjasama (Moorman, Deshpane and 

Zaltman,1993:51) beralasan bahwa perilaku tersebut dimaksudkan sebagai kritik 

dari sebuah konsep kepercayaan yang mana salah satu percaya kepada mitra 

(distributor – outlet). Sebuah kepercayaan tanpa kemauan yang sungguh-sungguh 

dari mitra maka kepercayaan tersebut akan terbatas. Dalam beberapa hubungan, 

kekuatan pemasok membutuhkan downstream anggota saluran supaya signifikan 

serta adanya keistimewaan berinvestasi dapat meningkatkan koordinasi antara 

organisasi dan mempetinggi kehadiran pemasok dalam pemasok. 

Mengembangkan solidaritas adalah fokus dari pemasok untuk dirinya sendiri yang 

berpusat pada tingkah laku untuk kemudian tingkah laku tersebut kemudian 

membantu mengembangkan tumbuhnya persatuan terhadap tanggung jawab dan 

perhatian bersama. Secara konsisten dengan hasil penelitian masa lalu, kami 

berharap bahwa dengan menggunakan norma juga akan mengingatkan komitmen 

pemasok untuk berhubungan (Gundlach, Achrol, and Metzer 1995, Heide and 

John 1992 dalam Jab and Ganesan, 2000:63). 

 

Persepsi pengecer terhadap komitmen pemasok akan mempengaruhi evaluasi 

kinerja pemasok. Komitmen juga meningkatkan kinerja pemasok tanpa melalui 

kerangka waktu yang panjang (Mentzer and Clark 1982, dalam Jab and Ganesan 

2000:34). Kualitas hubungan yang baik akan menciptakan kepuasan terhadap 

intermediate. Kepuasan adalah hasil pengaruh yang tetap dari penilaian terhadap 
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semua aspek dari hubungan kerja perusahaan dengan perusahaan lain (Andeson 

and Narus 1984 dalam Jab and Ganesan, 2000:72). Kepuasan hubungan dapat 

diukur dengan secara luas terhadap rasa puas, pengecer dengan kembalinya biaya 

finansial dari hubungan tersebut, kualitas produk pemasok dan servis serta 

dorongan penawaran oleh perwakilan penjualan pemasok. 

 

Lebih lanjut kepuasan hubungan adalah tinggi, faktor konsistensi permintaan dari 

3 dimensi : kepuasan dengan hasil produksi, perwakilan penjualan dan 

pengembalian biaya (Reekert and Churchill 1984 dalam Jab and Ganesan, 

2000:57). Pada akhirnya sebagai ketergantungan pemasok dan pengecer semakin 

meningkat, mempertinggi kinerja selling in. Ketergantungan asimetri untuk 

kepentingan pengecer berdampak langsung terhadap kinerja hubungan, hasil 

evaluasinya dalam hal ini, kinerja selling in pemasok lebih banyak positif dan 

memuaskan serta tingkat konflik semakin berkurang (Jab and Ganesan, 2000:31). 

Lebih lanjut perkembangan persepsi pengecer terhadap komitmen pemasok harus 

dilakukan sepenuh tenaga sehingga berpengaruh positif, terhadap evaluasi kinerja 

pemasok dan kepuasan hubungan serta pengaruh negatif konflik yang terjadi. 

Keseimbangan kekuatan hubungan mendatangkan banyak kerja sama, hasil 

evaluasi pemasok mengenai kinerja selling in meningkat dan konflik berkurang. 

Oleh karena itu dapat dimunculkan hipotesis, sebagai berikut: 

 

H2 : Semakin baik hubungan outlet maka akan semakin tinggi pula tingkat 

kesuksesan kinerja selling-in yang dihasilkan 
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Komunikasi menurut philip kotler dan Kevin Lane Keller (2009:203) adalah 

sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan 

mengingatkan konsumen secara langsung ataupun tidak langsung tentang merk 

atau produk yang mereka jual. Hal yang perlu digaris bawahi mengenai saling 

menukar informasi adalah berhubunan dengan konsep dari komunikasi, yang 

mana terpusat pada kinerja saluran (Mohr and Nevin’s, 1990:107). Dan untuk 

selanjutnya untuk membangun trust, (Morgan and Hunt, 1994:62). 

 

Sementara itu Perreault and Canon (1999:41), saling menukar informasi 

(information exchange) adalah sebagai harapan dari bagian adanya keterbukaan 

informasi yang dimungkinkan digunakan oleh kedua belah pihak. Kelly and 

Thibaut, 1978, dalam Perreault an Canon 1999:58) mengemukakan bahwa saling 

menukar informasi akan diketahui bilamana hasil kerjasama diantara mereka yang 

saling menguntungkan. Pada kesempatan lain Clopton, 1984, dalam Perreault and 

Canon 1999, menemukan lebih lanjut mengenai pembagian informasi adalah 

cerminan pada integrasi tawar menawar dan menghasilkan kerja sama yang 

optimal. 

 

Macneil (1980 dalam Heide and john, 1992:61), dengan tegas mendefinisikan 

norma hubungan disyaratkan sebagai kelanjutan dari suatu tipe norma yang saling 

melengkapi. Tiga dimensi yang dapat diidentifikasi yaitu fleksibitas (flexibility), 

solidaritas (solidarity), dan saling tukar informasi (information exchange). 
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Fleksibilitas didefinisikan bahwa harapan kedua belah pihak dapat menyesuaikan 

keadaan yang berubah. Saling tukar informasi didefinisikan bahwa harapan kedua 

belah pihak akan proaktif dalam menyediakan layanan informasi kepada 

patnernya. Solidaritas didefinisikan bahwa kedua belah pihak mengharapkan nilai 

yang tinggi dari hubungan tersebut. Dengan demikian baik produsen maupun 

intermedate hendaknya saling memberi dan mengisi sehingga terjalin suatu 

hubungan yang saling menguntungkan.  

 

Penggunaan informasi mengenai kejadian-kejadian, tren-tren, dan hubungan-

hubungan dalam suatu lingkungan eksternal organisasi, dimana merupakan 

pengetahuan yang akan dapat membantu manajemen dalam merencanakan 

tindakan di masa mendatang. ( Choo, 1999:38 ). Ahituv et.al dalam Xu (1999:44) 

mengemukakan salah satu ciri utama dari pemasaran berorientasi strategik adalah 

adanya interaksi dengan lingkungan eksternal dengan mendapatkan sinyal-sinyal 

penting. Beal ( 2000:65 ) mengemukakan dua ukuran dalam pengamatan 

lingkungan yaitu seberapa sering para manajer memonitor lingkungan ( frequency 

) dan seberapa luas cakupannya ( scope ).  

 

Brand Produk menurut keller (202:2003) memiliki definisi sebagai anggapan 

tentang merek yang direfleksikan konsumen yang berpegang pada ingatan 

konsumen. Dan definisi lain adalah cara orang berfikir tentang sebuah merek 

secara abstrak dalam pemikiran mereka, sekalipun mereka tidak berhadapan 

dengan produk tersebut.  
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Calantone, dkk (65:1993) menyatakan bahwa keahlian teknis mempengaruhi 

aktifitas teknis yang mana hal ini juga membawa dampak pada kualitas produk 

yang dihasilkan dimana pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan 

pengembangan suatu produk. Apabila pengembangan suatu produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan diakui oleh pelanggan melalui peningkatan aktivitas 

teknis maka penjualan terus meningkat dan kinerja selling-in yang tinggi. 

 

Unilever membuat dan menjual lebih dari 400 brand di seluruh dunia. Dua milyar 

orang menggunakan produk unilever setiap hari. Hal ini menjadi salah satu faktor 

dalam strategi pelayanan outlet yang dilakukan dalam proses selling-in 

perusahaan distributor. Dalam penelitian ini model perilaku pembeli menjadi 

dasar teori untuk membuat kriteria yang mempengaruhi peningkatan penjualan 

pada distributor melalui selling-in distribusi.   

 

2.4 Penjualan 

 

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan 

menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu 

memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Pengertian 

pejualan memiliki beberapa definisi antara lain: Menurut Basu Swastha (1998:8) 

Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual 

untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang/jasa yang 

ditawarkannya. 
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2.4.1 Pengertian Penjualan Perusahaan 

 

Menurut Moekjizat (2000:488) Penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan 

untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli 

dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk ditawarkan serta mengadakan 

perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut 

Win’s Anorga (1993:217) Penjualan adalah tindakan yang membangkitkan bagi 

yang membeli barang/jasa dan melaksanakan jual beli yang meliputi penyerahan 

hak milik dan pembayaran harga dalam jangka waktu perjanjian. 

 

Menurut Kusnad (2000:19) Penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan 

kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu proses pembuatan dan cara untuk 

mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian (penyerahan) barang atau jasa yang 

ditawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang 

terkait di dalam kegiatan tersebut.  

 

2.4.2 Jenis dan Bentuk Penjualan   

 

Terdapat Beberapa jenis penjualan yang biasa di kenal dalam masyarakat, 

diantaranya adalah : 

 

1. Penjualan secara tunai 

Adalah penjualan yang bersifat cash and carry dimana penjualan setelah 

terdapat kesepakatan harga antara penjual dengan dengan pembeli,maka 
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pembeli menyerahkan pembayaran secara kontan dan bisa langsung 

dimiliki oleh pembeli. 

2. Penjualan kredit 

Adalah penjualan non cash dengan tenggang waktu rata-rata di atas 1 

bulan. 

3. Penjualan secara tender 

Adalah penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk 

memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender. 

4. Penjualan ekspor 

Adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negri yang 

mengimpor barang yang biasanya menggunakan fasilitas letter of credit 

(LC). 

5. Penjualan secara konsiyasi 

Adalah penjualan barang secara titipan kepada pembeli yang juga sebagai 

penjual. Apabila barang tersebut tidak terjual maka akan dikembalikan 

pada penjual. 

6. Penjualan secara grosir 

Adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui 

pedagang perantara yang menjadi perantara pabrik/importir dengan 

pedagang eceran.  

 

Penjualan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu 

bagian yang akan dijadikan sebagai sebuah pengukuran kinerja yang dilakukan 

melalui strategi selling-in, strategi selling-in yang digunakan dalam penelitian ini 
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berfokus kepada keunggulan bersaing, dalam mendapatkan keungggulan bersaing,  

perusahaan menggunakan strategi pelayaan outlet. 

    

2.5 Peneltian Terdahulu 

 

Berikut ini  mengupas penelitian terdahulu yang berhubungan dengan selling-in. 

Di dalam bagian berikut akan dikupas topik yang diteliti, variable yang diteliti, 

alat analisis yang digunakan, dan hasi dari penelitian. Tabel dibawah ini adalah 

tabel penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian 

sebagai berikut ini:  

 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Judul 

jurnal,Pengarang,tahun 

Study Alat 

Analisi 

Hasil Penelitian 

1. Analisis Kemampuan 

tenaga pemasaran dan 

kwalitan hubungan 

terhadap kinerja pemasaran 

melalui distribusi selling 

in.oleh:wahyudi(2002),sum

ber jurnal sains pemasaran 

indonesia,vol 1.Hal 11-27 

Menguji 

pengaruh 

kinerja 

tenaga 

penjualan 

melalui 

distribusi 

selling in 

SEM Kemampuan kinerja 

tenaga penjualan 

memiliki pengaruh 

positif dalam 

meningkatkan 

selling in  

2. Strategi pelayanan outlet 

dalam meningkatkan 

pemasaran.Oleh:Budiono 

Bambang(2001).Sumber 

jurnal sains pemasaran 

indonesia,vol 1.Hal 41-56 

Menguji 

citra 

perusahaan 

dalam 

memperbaik

i kinerja 

saluran 

distribusi 

SEM Citra perusahaan 

memiliki pengaruh 

positif dalam 

meningkatkan 

kinerja distribusi 

3. The commitment-trust 

teory of relationship 

merketing.By:Morgan, 

robert M and Shelby 

D.hunt(1994).Sumber: 

Journal of marketing Vol. 

58,p 20-38 

Menguji 

hubungan 

komitment 

,kepercayaa

n, 

komunikasi 

yang 

berharga 

Regresi Komitmen,kepercay

aan dan komunikasi 

yang dibangun oleh 

perusahaan,memiliki 

dampak positif 

dalam meningkatkan 

penjualan. 
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termasuk 

harapan dan 

evaluasi 

kinerja 

partner/mitr

a usaha 

4. Control mechanism and the 

relationship life cycle 

implication for safe 

guarding spesific 

investmen and developing 

commitment.By Jap, Sandy 

D and Ganesan, Sankar 

(2000).Sumber: Journal of 

marketing reseach. Vol 

XXXVII,p 227-245 

Menguji 

bagaimana 

sebuah 

komitmen 

distributor, 

persepsi 

hubungan 

tingkatan 

konflik dan 

kepuasan 

hubungan 

Regresi Persepsi 

pelanggan/outlet 

terhadap komitment 

distributor memiliki 

dampak positif 

terhadap evaluasi 

kinerja distributor 

dan kepuasan 

hubungan serta 

memiliki dampak 

negatif terhadap 

konflik. 
 

 

2.6 Kerangka Berfikir  

 

Distribusi merupakan bagian penting dalam pemasaran, tetapi dalam proses 

distribusi suatu produk terdapat persoalan antara lain masalah penjualan. Dalam 

suatu perusahaan yang menggunakan distributor sabagai saluran distribusinya 

akan di hadapkan dengan tantangan yaitu target penjualan, sehingga memacu para 

distributor membuat strategi model dalam mencapai target penjualan.  

Penjualan menjadi faktor yang sangat penting bagi perusahaan distributor, hal ini 

untuk mencapai target yang di tentukan. Selling terdiri dari dua jenis yaitu selling-

in dan selling-out. Selling-out tidak menjadi titik fokus karna tidak berhubungan 

langsung dengan perusahaan. Dengan adanya selling-in maka perusahaan dapat 

memenuhi permintaan konsumen akan barang yang ada di outlet. Dan, perusahaan 

akan mengalami peningkatan penjualan. Tetapi dengan model selling-in yang ada 
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saat ini perusahaan belum mencapai target penjualan, maka terlihat bahwa selling-

in distribusi perusahaan kurang efektif. 

Dalam proses selling-in maka outlet harus diberikan pelayanan sehingga outlet 

tersebut memiliki kepuasan akan perusahaan distributor. Oleh karena itu 

perusahaan harus meningkatkan kinerja untuk meningkatkan penjualan terhadap 

outlet. Berikut adalah proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

Dari gambar 2.1 tentang kerangka pemikiran, data yang diperoleh berdasarkan 

pengamatan di perusahaan dan outlet memiliki permasalahan yaitu tentang 

pencapaian target penjualan. Berdasarkan data tersebut maka model selling-in 

perusahaan tidak berjalan baik. Berdasarkan data tersebut maka dilakukan 

Target Tidak Tercapai 

Diskusi Teori Selling-in Lapangan 

Peningkatan 

Kinerja 

Selling-in 

Strategi 

Pelayanan 

outlet 

Kualitas Hubungan dengan outlet  

 Kualitas Pelayanan outlet (brand produk) 

Keefektifan kunjungan (kunjungan) 

Pengukuran informasi (komunikasi) 

Model Baru 

Keunggulan 

Bersaing 
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penelitian tentang kelemahan proses selling-in yang sedang dijalankan oleh 

perusahaan. Dari data dan informasi yang didapat kemudian akan dikembangkan 

dalam membuat model baru selling-in yang akan diajukan ke perusahaan untuk 

digunakan sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan 

target penjualan untuk memperoleh keuntungan yang seperti ditargetkan. 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

pendekatan dalam penelitiaan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Responden 

dalam penelitiaan ini adalah para team penjualan dan supervisor, sales dan 

marchaidaising dengan toko  minimal 35 -120 perteam. Teknik mengambilan data 

menggunakan teknik sampling menggunakan purposive sampling. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data  

 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung di 

lapangan dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian data 

wawancara oleh responden pilihan. Hal yang harus dipastikan adalah responden 

tersebut merupakan pihak yang mengetahui permasalahan penjualan PT Prima 

Alindra Perkasa Kalianda (PT PAPK). Data sekunder merupakan data pendukung 

dari data primer yang diperoleh dari studi literatur yang terkait seperti data 

perpustakaan universitas Lampung dan data LP3 perusahaan, penelitian terdahulu, 

dan bahan pustaka lain yang relevan (Sugiyono, 2009:37). 
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3.3. Narasumber  

 

Narasumber untuk penelitian ini sebanyak 15 orang. Penentuan narasumber 

dilakukan secara sengaja (purposive sampling) berdasarkan tingkat kepentingan, 

pengetahuan, pemahaman serta pengalaman mengenai penentuan strategi 

penjualan. Adapun ketentuan atau kriteria dari narasumber tersebut adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1 Kriteria Narasumber / Informan Ahli 

 

No Kelompok Kriteria 

Narasumber/ 

Informan Ahli 

Kriteria Jumlah 

(orang) 

1. 
Tim 

marchaindaising 

Yang memiliki otoritas 

untuk memngetahui 

kondisi pajangan 

2 

2. 

Tim sales SR 

Yang memiliki otoritas 

untuk memngetahui 

kebutuhan toko/outlet 

besar. 

2 

3. Tim sales canvas Yang memiliki otoritas 

toko pemula/perintis. 

1 

4. Tim sales pc/hc Yang memiliki otoritas 

toko/outlet menengah . 

4 

5. Supervisor Yang memiliki otoritas 

untuk mengetahui dan 

mengamati proses 

penjualan. 

1 

6 Toko Yang menjadi obyek 

penelitian di lapangan 

minimal 5 . 

5 

 Jumlah Responden  15 

 

3.4. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama 

sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. 
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Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja. Dalam penentuan lokasi 

penelitian (Moloeng, 2010:22) menyatakan cara yang terbaik ditempuh dengan 

jalan mempertimbangkan langkah teori subtantif dan menjejaki lapangan untuk 

mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, semacam 

keterlibatan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga 

dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Hal inilah yang 

mendasari peneliti untuk menentukan lokasi penelitian dengan cara sengaja 

(purposive). Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Prima Alindra Perkasa 

Kalianda distributor Unilever .  

 

Lokasi distribusi perusahaan berada di wilayah Lampung Selatan, tepatnya di 

Kalianda. Kalianda merupakan pintu gerbang sumatera, hal ini menjadi lokasi 

yang padat akan lalu lintas kendaraan ataupun barang dan jasa. Dalam proses 

distribusi pemilihan lokasi yang tepat menjadi sangat penting. Hal ini karena 

perputaran yang dihasilkan dan biaya distribusi yang dikeluarkan dapat 

disesuaikan. Berdasarkan kondisi tersebut lokasi PT Prima Alindra Perkasa 

Kalianda ( PT PAPK ) sangat strategis untuk dijadikan lokasi penelitian dalam 

mengimplementasikan teori-teori yang dijadikan bahan dasar dalam penelitian. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah: 
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1. Teknik Wawancara 

 Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada Narasumber untuk dijawab secara lisan, dibantu dengan 

kuisioner dan panduan wawancara. Pada panduan tersebut berisi daftar 

produk yang sering di cari dan pernah tidak cukup stok yang ada pada 

outlet. Informasi yang didapat dijadikan panduan informan dalam 

menjawab pertanyaan, hal ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan 

orang-orang yang dianggap berkepentingan dan mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman tentang penjualan distributor unilever. 

2. Teknik Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang terkait 

dengan  judul penelitian dan literatur-literatur lainnya yang menunjang 

pelaksanaan penelitian. 

 

3.6 Fokus Penelitian 

 

Dalam penelitain ini peneliti melakukan tahapan analisis, yaitu pendekatan 

kualitatif digunakan untuk mengetahui model distribusi untuk meningkatkan 

penjualan yang akan dikomparasikan dengan hasil wawancara dengan beberapa 

responden. Setelah diperoleh alternatif strategi, tahap kedua adalah proses 

penentuan strategi yang terbaik dan akan menjadi strategi yang diprioritaskan 

untuk model selling distribusi dalam meningkatkan penjualan. Studi tentang 

penjualan, secara khusus mengenai pencapaian target perusahaan merupakan studi 

yang menarik. Untuk menjelaskan fenomena di atas, maka penelitian ini 

meletakkan cara penekanan pada analisis isi (content analysis). Cole (1988:21) 
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mendefinisikan analisis isi sebagai metode yang melalukan analisis melalui teks, 

yang berupa tulisan yang bersifat verbal atau pesan komunikasi visual. Sebagai 

sebuah metode penelitian, analisis isi menyediakan pandangan baru, 

meningkatkan pemahaman peneliti untuk fenomena tertentu atau 

menginformasikan aktivitas praktikal (Krippendorff, 2004:47). Analisis isi 

kualitatif, lebih digunakan pada area psikososial dan dapat dikategorikan dalam 

tiga tipe: konvensional (conventional content analysis), terarah (directed content 

analysis), dan penggabungan konsep (summative content analysis) (Hsieh dan 

Shannon, 2005:33). Analisis kualitatif diartikan sebagai metode riset untuk 

intepretasi subjektif dari isi data melalui proses klasifikasi sistematis coding dan 

identifikasi tema/pola (Hsieh dan Shannon, 2005:37).  

 

3.7 Deskriptif Kualitatif 

 

Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi 

terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna 

dibandingkan dengan sekedar angka-angka. Langkah-langkahnya adalah reduksi 

data, penyajian data dengan bagan dan teks, kemudian penarikan kesimpulan.  

 

3.8 Fokus Group Diskusi ( FGD )  

 

FGD yang menggunakan metode diskusi terfokus termasuk metode kualitatif, 

seperti metode kualitatif lainnya, direct observation, indepth interview, dan 

sebagainya. Dalam pelaksanaan FGD berupaya menjawab jenis-jenis pertanyaan 
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hoe and why, bukan jenis-jenis pertanyaan what and how many yang khas 

digunakan untuk metode kuantitatif, survei sosial ekonomi atau lainya. 

Dalam pelaksanaan FGD agar tujuan dan outputnya dapat tercapai dengan sebaik-

baiknya, maka pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan kriteria sesuia 

dengan metode FGD, kriteria teknik  pelaksanaan FGD mencakup 3 (tiga) 

persyaratan yaitu kriteria peserta, kriteria komunikasi, dan kriteria prosedural 

sebagai berikut : 

a.  Kriteria peserta : 

1. bersifat sukarela       : Tidak ada unsur paksaan atau janji-janji 

2. jumlah kelompok terbatas : Maksimal 15 peserta dengan di wakilkan  

dalam kelompok 

b. Kriteria komunikasi : 

1. Menjaga Kerahasiaan :Pendapat peserta FGD dijaga   

kerahasiaannya 

2. Kebebasan Berpendapat :Kebebasan berpendapat perlu dijaga bukan 

salah atau benar 

c. Kriteria Prosedural : 

1. Suasana diskusi informal : Suasana diskusi FGD harus informal 

2. Fasilitator tidak memihak : Fasilitator tidak boleh memihak 

 



 

 

 

 

BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan model selling-in yang baru, karena mengkombinasikan control 

terhadap penjualan dan pembagian wilayah penjualan maka di dapatkan empat 

factor yaitu hubunga, komunikasi, kunjungan, dan brand produk. Dari ke empat 

factor tersebut dijadikan sebagai bagian dari model selling-in yang baru untuk 

dapat meningkatkan kinerja penjualan perusahaan. Kesimpulan dari factor 

tersebut di dalam peningkatan kinerja selling-in distribusi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja penjualan adalah: 

1. Faktor Kunjungan yang dilakukan perusahaan tidak memberikan pengaruh 

yang tinggi untuk meningkatkan kinerja selling-in perusahaan dalam 

meningkatkan penjualan. 

2. Faktor komunikasi sangat berpengaruh dalam pencapaian target penjualan 

pada peningkatan kinerja penjualan perusahaan dalam menggunakan 

model selling-in yang baru , hal ini karena komunikasi dapat dilakukan 

dari mana saja dan kapan saja , sehingga waktu dan biaya dapat di 

minimalkan. 
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3. Faktor hubungan dalam penelitian ini tidak cukup untuk membantu 

meningkatkan kinerja selling-in dalam meningkatkan penjualan 

perusahaan. Hal ini karena hubungan dengan outlet dan perusahaan 

memang baik, sehingga factor hubungan menjadi kurang efektif bila 

membantu kinerja penjualan perusahaan. 

4. Faktor brand produk tidak menghasilkan dampak yang maksimal dalam 

membantu meningkatkan kinerja selling-in distribusi dalam peningkatan 

penjualan perusahaan, hal ini karena produk unilever telah mendominasi 

iklan di media masa, cetak dan elektronik. Dapat dikatakan masyarakat 

telah mengenal produk dari perusahaan. 

5. Dengan model selling-in yang baru maka perusahaan dapat mengontrol 

dan memonitor kinerja team penjualan, sehingga dapat dengan cepat 

diberikan solusi dari perusahaan untuk hal-hal yang menghambat pada 

pencapaian target penjualan. 

6.  Line menjadi indikator kinerja peningkatan penjualan pada perusahaan.  
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5.2 Saran 

 

 

Beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini antara 

lain: 

1. Model selling-in distribusi ini hanya baik digunakan pada area distributor 

Kalianda, maka model selling-in distribusi ini akan memakai indikator 

yang berbeda untuk distributor lainnya.  

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk bisa menambah variabel penelitian 

dan menggunakan jenis data penelitian yang berbeda misalnya data 

kualitatif. Perbedaan data penelitian maka teknik pengumpulan datanya 

akan berbeda, misalnya menggunakan teknik observasi dan wawancara, 

sehingga akan mendapatkan hasil data yang lebih lengkap dan mendalam.  

3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih 

mendalam, komprehensif dan dengan cakupan objek penelitian lebih luas, 

sehingga pengabdian keilmuan yang dilakukan akan lebih memiliki 

pengaruh yang lebih besar untuk masyarakat luas.  

4. Penelitian ini dilakukan pada pasar offline oleh karena itu untuk penelitian 

selanjutnya dapat mengkombinasikan selling-in pada penjualan offline dan 

online karena saat ini telah banyak perusahaan e-commerce yang 

melakukan kegiatan di dalam penjualan produk-produk barang dan jasa di 

tengah masyarakat. 

5. Melihat ketatnya pembangunan saat ini dengan mengedepankan 

infrastruktor baik jalan tol maupun komunikasi 4G akan mempercepat arus 

barang dan jasa yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan 

masyarakat akan memiliki banyak pilihan untuk membeli produk  
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berdasarkan harga yang sesuai dengan ekonomi mereka, maka penelitian 

selanjutnya tentang selling-in sebaiknya mengkombinasikan dengan dua 

aspek tersebut. Karena akan mengubah budaya membeli di dalam 

masyarakat secara tidak langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Abdullah, Thamrin, dan Tantri, francis. 2012. Manajemen pemasaran.  

Rajagrafindo Persada. Depok. 

 

Alfred M Pelham 1997 “Market Orienation and Performance: The Moderating 

effects of Product and Customer Differentiation” Journal of Business & 

Industrial Marketing, VOL. 12 NO. 5 

 

Ambler, T., 1998, “Why is marketing Not Measuring”, Marketing, September  24, 

pp.24-25 

 

Arthur Baldauf, David W Cravens, and Nigel F. Piercy, 2001” Examining 

Business Strategy, Sales Management and Salesperson Antecedents of 

Sales Organization Effectiveness “, Journal of Personal Selling & Sales 

Management (JPN) ISSN:0885-3134 Vol:21 Iss:2 Date:Spring 2001 p:109  

 

Atuahene.Gima K and Kamel Michel.1998 ”A contingency analysis of the impact 

of salesperson’s effort on satisfaction and performance in selling new 

products” European Journal of Marketing 32,9/10 pp. 904-921,  

 

Baker. MJ (1995),”The Marketing Book”, 3Rev.ed.Marketing Series Butterworth-

Heinemann Ltd ISBN 07506 2022 6 

 

Boles James S, Thomas Brashear, Danny Bellenger, Hiram Barksdale Jr, 2000 

“Relationship Selling behaviors: Antecedents and Relationship with 

performance” Journal of Personal Selling & Sales  Management, Vol.XX, 

No.4 (Fall 2000, Pages 215226) 

 

Bonoma, Thomas V, and Clark, Bruce H., 1988, “Marketing Performance 

Assessment”, Boston, Harvard Business School Press. 

 

Cole, G. A. 1988. Textbook of Limnologi. Third Edition. Waverland Press Inc, 

New York ISA.  

 

Doyle, P and Veronica Wong (1997) “Marketing and competitive performance: an 

empirical study”, European Journal of marketing Vol. 32 No. 5/6, 1998, 

pp. 514-53Drexl, A and Knut Haase (1999) “Fast Approximation Methods 

for Sales Force Deployment”, Management Science Vol. 45 No. 10, 

October 1999, pp. 1307-1323 



Moleong, L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja  

Rosdakarya 

 

Moncrief III. William 1986 “Selling Activity and Sales Position Taxonomies   for 

Industrial Salesforces” Journal of Marketing Research  (August)  1986 

pp.261-270  

 

Nigel F. Piercy, David W Cravens dan Neil A Morgan 2001 “Sources of 

Effectiveness in The Business to Business Sales Organization” Journal  of 

Marketing Practice:Applied Marketing Science Vol:3 No.1.1997 p:43-69  

 

O’Malley.Lisa, Maurice Patterson and Martin Evans (1997), “Retailer use of 

geodemographic and other data sources: an empirical investigation” 

International Journal of Retail & Distribution Management Volume   25 

· Number 6 · pp. 188–196 

 
 

Saaty, T.L. 1993. Proses Hierarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam  
Situasi Yang Kompleks (Terjemahan). PT. Pustaka Inaman Pressindo. 

Jakarta. .  

 

Saekako, W., 2003, “Analisis Model Efektivitas dan Efisiensi Manajemen 

Distributor”, Jurnal Sains Pemasaran Indonesia, Vol.II :  155-180  

 

Sugiyono. 2009. Metode penelitian Bisnis. Penerbit Alfabeta. Bandung  

 

Sumrall. Delia A. and Rose Sebastianelli 1999 “The Moderating Effect of 

Managerial Sales Orientations on Salespersons Role Stress Job 

Satisfaction Relationships” Journal of Marketing THEORY AND 

PRACTICE, (Winter) 1999   

 

Taylor. Bernard W., 1999, ”Introduction to Management Science”, 6
th 

ed, 

London, Prentice-Hall.  

Turban, Efraim, dkk. (2007). Information Tecnology For Management:  

Transforming Organizations in the Digital Economy. Wiley, New Jersey.  

 

Weber J.A. (2000) “Partnering with distributors to stimulate sales: a  case  study”, 

Journal of Business and Internetional Marketing VOL. 15 NO. 2/3 2000, 

pp. 154-162.  

 

Webster Jr .F.E. (1992).”The Changing Role of Marketing in The  Corporation”, 

Journal of Marketing vol.56 (October).pp.117.   

Young. Tom., 2002, ”Increasing Sales Force Performance”, Industrial 

Distribution, July, pp.30 

 


	1.pdf
	1. COVER.pdf
	2.pdf

	2.pdf
	1. COVER.pdf
	2.pdf
	3 ABSTRAK.pdf

	3.pdf
	1. COVER.pdf
	2.pdf

	5.pdf
	1. COVER.pdf
	2.pdf
	3 ABSTRAK.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7 RIWAYAT HIDUP.pdf
	8 MOTO.pdf
	9 PERSEMBAHAN.pdf
	10 SANWACANA.pdf
	11 DAFTAR ISI.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf


