
PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SALURAN DISTRIBUSI
TERHADAP PENJUALAN PRODUK BESI BETON PADA

CV CINTA SUKSES JAYA PERDANA
DI NATAR, LAMPUNG SELATAN

(Skripsi)

Oleh

Mita Aprilianti

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016



ABSTRAK

PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SALURAN DISTRIBUSI
TERHADAP PENJUALAN PRODUK BESI BETON PADA CV

CINTA SUKSES JAYA PERDANA

DI NATAR, LAMPUNG SELATAN

Oleh
Mita Aprilianti

Perusahaan CV Cinta Sukses Jaya perdana merupakan perusahaan swasta yang
bergerak di bidang distributor produk material yaitu besi beton. produk besi beton
dari CV Cinta Sukses Jaya Perdana juga tidak hanya di pasarkan di daerah Natar
Lampung Selatan saja, tetapi mencakup seluruh daerah yang ada di provinsi
Lampung. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini apakah pengaruh faktor-
faktor saluran distribusi berpengaruh terhadap penjualan.

Masalah yang dihadapi CV Cinta Sukses Jaya Perdana meliputi, biaya
pertimbangan perantara terjadi peningkatan biaya pengeluaran perusahaan
dibandingkan dengan biaya pertimbangan pasar dan biaya pertimbangan produk.
Biaya pertimbangan perantara mempengaruhi keuntungan dari penjualan, jika
biaya pertimbangan perantara besar maka keuntungan dari penjualan yang
didapatkan CV Cinta Sukses Jaya Perdana tidak maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor saluran distribusi terhadap
nilai penjualan produk besi beton pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Analisis data yang
digunakan adalah analisis linier regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan pasar berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap penjualan. Pertimbangan Produk memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penjualan. Pertimbangan Perantara
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penjualan. Serta
Pertimbangan Pasar, Pertimbangan Produk, Pertimbangan Perantara secara
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan.

Kata kunci: Faktor-faktor saluran distribusi, dan penjualan
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MOTTO 
 

 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri,  

dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat,  

maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula 

(QS. Al-Isra’: 7) 
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan dunia usaha dewasa ini mengalami kemajuan dan perkembangan dengan

pesat dalam segala bidang usaha, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang

didirikan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, sehingga

menimbulkan persaingan diantara para pelaku usaha. Menghadapi persaingan dan

tantangan tersebut, maka perusahaan yang menghasilkan produk barang maupun

jasa harus menggunakan strategi bisnis yang tepat, sehingga perusahaan tersebut

mampu menghadapi persaingan dalam menjalankan usahanya dengan tercapainya

tujuan penjualan dan laba perusahaan sesuai dengan target yang diinginkan, serta

tercapainya kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan.

Perkembangan dunia usaha saat ini merupakan suatu tantangan berat bagi

manajemen untuk memajukan perusahaan dalam menghasilkan laba dari

penjualan barang dan jasa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli

dan juga dapat memberikan kepuasan konsumen. Untuk mencapai tujuan

perusahaan itu maka diperlukan suatu manajemen pemasaran yang baik untuk

mencapai tujuan pelaksanaan bisnis yang dilakukan, dengan sistem yang baik

diterapkan di perusahaan dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam

memajukan perusahaanya.
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Salah satu aspek yang cukup berperan dalam penjualan produk perusahaan adalah

distribusi. Distribusi merupakan proses menyalurkan barang dari produsen ke

tangan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari

distribusi adalah untuk mempelancar penyampaian barang dari produsen ke

konsumen dalam waktu yang tepat, kualitas terjaga dan dalam jumlah yang sesuai

dengan kebutuhan konsumen.Perusahaan harus memilih saluran distribusi yang

tepat dan mengelolanya sebaik mungkin agar pencapaian tujuan perusahaan dalam

hal peningkatan nilai penjualan dan pencapaian laba maksimal dapat tercapai

dengan baik.

Saluran distribusi sebagai salah satu unsur yang mempunyai peranan penting

dalam menjalankan bisnis dengan melalukan penjualan dan pemasaran produk

dan mencapai tujuan perusahaan. Tanpa adanya saluran distribusi yang baik, maka

nilai penjualan yang akan dicapai tidak akan teralisasi.

Pemilihan saluran distribusi yang tepat akan berpengaruh terhadap nilai penjualan

dan bahkan dapat meningkatkan nilai penjualan karena produk tersebut dapat

sampai pada konsumen atau pasar yang dituju tepat ditempat dan pada saat yang

tepat. Jadi saluran distribusi dapat menciptakan kemudahan, ketepatan sehingga

barang tersebut dapat tepat sampai ketangan konsumen dan kepuasan konsumen

dapat terpenuhi.

Pendukung keberhasilan suatu bisnis yang pada akhirnya akan berdampak

terhadap keberhasilan kegiatan penjualan, maka hal ini akan tergantung pada

kemampuan manajemen dalam menganalisis dan memanfaatkan berbagai variabel

yang dimilikinya serta merancang secara strategis program-program bisnis dan
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pemasaran dalam kerangka lingkungan yang dihadapi perusahaan dan kemudian

menjalankan rencana tersebut. Distribusi merupakan salah satu variabel yang

sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan. Distribusi merupakan

suatu kegiatan yang mesti dilakukan oleh setiap perusahaan dalam rangka untuk

menyebarkan dan menjamin persediaan produk di pasar, sehingga masyarakat

memperoleh kemudahan dalam upaya mencari dan mendapatkan produk yang

diharapkan untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup mereka.

Penentuan saluran distribusi sebagai salah satu unsur yang dianggap sebagai salah

satu kegiatan kritis yang dihadapi manajemen karena dapat mempengaruhi

seluruh keputusan-keputusan pemasaran lainnya, seperti keputusan mengenai

produk, harga, promosi, dan lain-lainnya. Disamping itu pemilihan saluran

distribusi akan menyangkut keputusan-keputusan mengenai penggunaan penyalur

atau perantara pemasaran seperti grosir, agen, makelar, pengecer dan jenis

penyalur lainnya serta bagaimana untuk menjalin hubungan yang baik dan saling

menguntungkan dengan para perantara atau penyalur tersebut dalam jangka waktu

yang panjang.

Peningkatan nilai penjualan yang dapat dicapai oleh setiap perusahaan memiliki

arti yang sangat penting yaitu dapat menunjukan bahwa perusahaan mampu

memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar kepada konsumen yang akan dapat

memperkuat keunggulan perusahaan, sehingga kelansungan perusahaan dapat

terjamin serta menunjukan perusahaan tersebut mampu bersaing dipasaran.

Perusahaan tersebut adalah saluran produsen atau distributor dari suatu produk

tertentu yaitu produsk besi beton. Saluran distribusi yang digunakam perusahaan
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ini sudah cukup baik yaitu dengan adanya armada yang cukup banyak yang selalu

ada sehingga dapat mengantar pesanan ke toko-toko dengan tepat waktu.

Perusahaan CV Cinta Sukses Jaya perdana juga memperkerjakan sales-sales yang

sudah berpengalaman di bidangnya sehingga sales di perusahaan ini sudah

memahami bagaimana memasarkan produk perusahaan yang bergerak di bidang

distributor besi beton tersebut. Produk besi beton dari CV Cinta Sukses Jaya

Perdana juga tidak hanya di pasarkan di daerah Natar Lampung Selatan saja,

tetapi mencakup seluruh daerah yang ada di provinsi Lampung.

Pada proses pemasaran produk besi tersebut perusahaan harus memerhatikan

faktor-faktor dalam saluran distribusi. Dalam saluran distribusinya CV Cinta

sukses jaya Perdana menggunakan faktor-faktor saluran distribusi.

Faktor-faktor dalam saluran distribusi penelitian Utama (2011)  antara lain:

A. Pertimbangan pasar adalah pola pembelian konsumen, keadaan pasar, dan

pangsa pasar dengan indikator-indikator jenis pasar, jumlah pelanggan

potensial, dan konsentrasi geografis pasar.

B. Pertimbanagan produk adalah mengenai kualitas barang dengan indikator-

indikator nilai unit, perishability, dan sifat teknis produk.

C. Pertimbangan perantara adalah mengenai pihak penghubung antara perusahaan

dengan toko atau konsumen langsung dengan indikator-indikator jasa yang

diberikan perantara, keberadaan perantara yang diinginkan, dan sikap perantara

terhadap kebijakan perusahaan.
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Mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor saluran distribusi terhadap

penjualan di dalam perusahaan, maka ditampilan biaya saluran distribusi yang

dikeluarkan oleh perusahaan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Rata-Rata Total Biaya Distribusi CV Cinta Sukses Jaya Perdana Periode
2010-2014.

Tahun Biaya Distribusi (Rp) Perubahan (%)
2010 Rp. 49.000.000 -

2011 Rp. 434.500.000 770%

2012 Rp. 1.000.000.000 131%

2013 Rp. 1.380.000.000 37%

2014 Rp. 1.800.000.000 30%

Total Rp. 4.663.500.000

Rata-rata Rp. 932.700.000
Sumber: Cv Cinta Sukses Jaya Perdana Tahun 2015

Tabel 1 menunjukan bahwa terjadinya peningkatan biaya saluran distribusi

tertinggi pada tahun 2014 dan terjadi penurunan terendah pada tahun 2010.

Terjadi peningkatan perubahan persen biaya saluran distribusi yang signifikan

pada tahun 2011 dan terjadi penurunan persen biaya saluran distribusi pada tahun

2014. Peningkatan biaya saluran distribusi yang terjadi dikarenakan terjadinya

peningkatan penjualan yang akan ditunjukan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Rata-Rata Total Penjualan CV Cinta Jaya Perdana Periode 2010-2014

Tahun Nilai Penjualan Perubahan (%)
2010 Rp. 500.000.000 -

2011 Rp. 2.900.000.000 480%

2012 Rp. 6.700.000.000 700%

2013 Rp. 9.200.000.000 37%

2014 Rp. 12.000.000.000 30%

Total Rp. 31.300.000.000

Rata-rata Rp. 6.260.000.000
Sumber: CV Cinta Sukses Jaya Perdana Tahun 2015

\
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Tabel 2 menunjukan terjadi peningkatan nilai penjualan yang tinggi pada CV

Cinta Sukses Jaya Perdana pada tahun 2012 dan tingkat penurunan persen

terendah pada tahun 2014, nilai penjualan dikarenakan terjadinya peningkatan

jumlah permintaan konsumen terhadap produk yang dijual.

Produk yang dijual oleh CV Cinta Sukses Jaya Perdana yaitu besi beton.

Berikut ini merupakan faktor-faktor saluran distribusi CV Cinta Sukses Jaya

Perdana:

a. Pertimbangan pasar

Menurut Utama (2012) Pertimbangan pasar adalah pola pembelian konsumen,

keadaan pasar, dan pangsa pasar dengan indikator-indikator jenis pasar, jumlah

pelanggan potensial, dan konsentrasi geografis pasar.  berdasarkan teori

pengertian pertimbangan pasar terdapat beberapa faktor salah satunya adalah

pangsa pasar. Berikut merupakan riset data dari BPS pada tahun 2015 yaitu

diagram pangsa pasar CV Cinta Sukses Jaya Perdana dan pesaingnya:

Gambar 1 Pangsa pasar CV Cinta Sukses Jaya Perdana dan pesaingnya

50%
30%

7%
3%

10%

Pangsa Pasar

Sinar Lampung Cinta Sukses Jaya Perdana

Citra Sakti Alisan

Arta Lestari
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Sumber: Badan Pusat Statistik Lampung Tahun 2015

Berdasarkan Gambar 1 diatas, pangsa pasar terbesar adalah Sinar Lampung,

yaitu 50%, sedangkan yang terkecil pangsa pasarnya adalah Alisan. CV Cinta

Sukses Jaya Perdana masih dibawah Sinar Lampung memiliki pangsa pasar

30%. Pangsa pasar yang dikuasai perusahaan CV Cinta Sukses Jaya Perdana

adalah 30%, akan berdampak pada biaya yang di keluarkan perusahaan untuk

mendistribusikan penjualan dari perusahaan ke konsumen.

B. Pertimbangan produk

Menurut Utama (2012) Pertimbangan produk adalah mengenai kualitas

barang dengan indikator-indikator nilai unit, perishability, dan sifat teknis

produk. Berikut ini adalah produk besi beton yang di jual CV Cinta Sukses

Jaya Perdana:

Tabel. 3 Produk Besi beton CV Cinta Sukses Jaya Perdana

No Jenis Besi Beton

1 Besi KS Ulir

2 Besi Holo

3 Besi Siku

4 Besi WS

Sumber: CV Cinta Sukses Jaya Perdana Tahun 2015

Tabel 3 adalah jenis-jenis besi yang dijual CV Cinta Sukses Jaya Perdana

yang jenis besi nya adalah KSTY. KSTY adalah besi dengan kualitas yang

terbaik. CV Cinta Sukses Makmur Jaya Perdana memakai besi KSTY agar

konsumen puas dengan kualitas besi yang mereka peroleh.
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C. Pertimbangan perantara

Menurut Utama (2012) Pertimbangan perantara adalah mengenai pihak

penghubung antara perusahaan dengan toko atau konsumen langsung dengan

indikator-indikator jasa yang diberikan perantara, keberadaan perantara yang

diinginkan, dan sikap perantara terhadap kebijakan perusahaan.

Berikut merupakan bagan saluran distribusi CV Cinta Sukses Jaya Perdana:

Gambar 2 Saluran distribusi CV Cinta Sukses Jaya Perdana
Sumber : CV Cinta Sukses Jaya Perdana Tahun 2015

Melihat Gambar 2 saluran distribusi CV Cinta Sukses Jaya Perdana adalah: CV

Cinta Sukses Jaya Perdana mendapatkan barang produsen yang berada di pulau

Jawa, kemudian menyalurkan produk kepada para pengecer, setelah itu para

pengecer mendistribusikannya kepada konsumen. Produk perusahaan ini adalah

menjual besi beton yang biasa di gunakan untuk kontruksi bangunan dan memiliki

100 pengecer yang tersebar. Wilayah pemasaran CV Cinta Sukses Jaya Perdana

adalah Lampung. CV Cinta Sukses Jaya Perdana menerapkan persyaratan

penyalur untuk memberikan uang muka. Dalam melakukan saluran distribusinya

CV Cinta sukses jaya Perdana menggunakan tiga faktor dalam saluran

distribusinya yaitu pertimbangan pasar, pertimbangan produk, pertimbangan

perantara.

Produsen Pengecer Konsumen
Distributor
CV Cinta
Sukses Jaya
Perdana
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Berikut ini adalah tabel biaya faktor-faktor saluran distribusi yang dipakai oleh

CV Cinta Sukses Jaya Perdana

Tabel 4. Biaya faktor-faktor saluran distribusi CV Cinta Sukses Jaya Perdana
periode 2010-2014.

Tabel 4. Menjelaskan tentang rincian biaya saluran distribusi CV Cinta Sukses

Jaya Perdana, biaya saluran distribusi akan mempengaruhi penjualan perusahaan.

Pada kolom biaya pertimbangan perantara terjadi peningkatan biaya pengeluaran

perusahaan dibandingkan dengan biaya pertimbangan pasar dan biaya

pertimbangan produk. Biaya pertimbangan perantara mempengaruhi keuntungan

dari penjualan, jika biaya pertimbangan perantara besar maka keuntungan dari

penjualan  yang didapatkan CV Cinta Sukses Jaya Perdana tidak maksimal.

Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang: “Pengaruh

Faktor-Faktor Saluran Distribusi terhadap Penjualan Produk Besi Beton Pada

CV Cinta Sukses Jaya Perdana Di Lampung Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas bahwa pendistribusian

adalah kegiatan bisnis yang berusaha memperlancar serta memudahkan

penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga

penggunaannya sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan waktu) dengan yang
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diperlukan. Berdasarkan tabel 1 dan 2 terjadi naik turunnya biaya saluran

distribusi dan mempengaruhi juga terhadap nilai penjualan perusahaan tersebut.

Dengan demikian rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan pasar berpengaruh terhadap penjualan pada CV

Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan ?

2. Apakah pertimbangan produk berpengaruh terhadap penjualan pada CV

Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan ?

3. Apakah pertimbangan perantara berpengaruh terhadap penjualan pada CV

Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan ?

4. Apakah pertimbangan pasar, pertimbangan produk, pertimbangan

perantara secara bersama-sama berpengaruh terhadap penjualan pada CV.

Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pertimbangan pasar terhadap penjualan pada CV

Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan.

2. Mengetahui pengaruh pertimbangan produk terhadap penjualan pada CV

Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan.

3. Mengetahui pengaruh pertimbangan perantara terhadap penjualan pada

CV Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan.

4. Mengetahui pengaruh pertimbangan pasar, pertimbangan produk,

pertimbangan perantara secara bersama-sama berpengaruh terhadap

penjualan pada CV. Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Hasil penelitian menjadi bahan referensi dan informasi bagi perusahaan

dalam pengambilan kebijakan dalam hal penekanan pengeluaran biaya

distribusi dengan cara menggunakan saluran distribusi yang efektif dan

efisien untuk menunjang peningkatan nilai penjualan di masa yang akan

datang.

2. Sebagai bahan informasi dan masukan untuk menambah wawasan penulis

tentang penerapan saluran distribusi yang efektif.

3. Hasil penelitian ini menjadi bahan referensi atau tambahan pustaka bagi

siapa saja yang ingin menindaklanjuti penelitian ini serta

mengembangkannya menjadi lebih kompleks dan lebih akurat



II. LANDASAN TEORI

2.1. Bisnis

2.1.1. Pengertian Bisnis

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), bisnis adalah usaha yang dijalankan yang

tujuan utamanya adalah keuntungan. Menurut Raymond E Glos yang dikutip oleh

Umar (2005) dalam bukunya yang berjudul “Business : its nature and

environment : An Introduction” yang dikutip oleh Umar, bisnis adalah seluruh

kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang

perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan

mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.

Menurut Grififin dan Ebert (2007), bisnis adalah organisasi yang menyediakan

barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Dari pengertian diatas, dapat

penulis menyimpulkan bisnis adalah kegiatan sebuah organisasi dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan

keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
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2.1.2. Pemegang Kepentingan Utama dalam Bisnis

Berdasarkan Madura (2007) pemegang kepentingan (stakeholders), orang-orang

yang mempunyai kepentingan dalam bisnis adalah:

• Pemilik

a) Wiraswasta (entrepreneur) adalah orang yang mengorganisasi, mengelola, dan

mengasumsi resiko yang dihadapi untuk memulai bisnis.

b) Pemegang saham (shareholder / stockholder). Saham adalah sertifikat

kepemilikan suatu perusahaan, Pemegang saham adalah seseorang yang secara

sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan.

• Karyawan

a) Karyawan perusahaan diangkat untuk menyalurkan operasi perusahaan.

b) Manajer adalah karyawan yang mempunyai tanggung jawab mengelola

pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan lain dan membuat keputusan penting

perusahaan.

• Kreditor Institusi keuangan atau individu yang memberikan pinjaman.

• Pemasok Penyedia bahan baku dan mengantarkannya tepat waktu.

• Pelanggan Pihak yang menerima produk atau jasa dengan nilai / harga tertentu.
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2.1.3 Fungsi Utama Bisnis

Berdasarkan Madura (2007) Jenis-jenis utama dari keputusan yang terlibat dalam

menjalankan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai keputusan:

• Manajemen (management)

Cara bagaimana karyawan dan sumber daya lainnya (seperti mesin) digunakan

oleh perusahaan.

• Pemasaran (marketing)

Cara bagaimana produk (atau jasa) dikembangkan, ditetapkan harganya,

didistribusikan dan dipromosikan ke pelanggan.

• Keuangan (finance)

Cara bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana operasi

bisnisnya.

• Akuntansi (accounting)

Ikhtisar dan analisis atas kondisi keuangan perusahaan dan digunakan untuk

membuat beragam keputusan bisnis.

• Sistem informasi (information system)

Meliputi teknologi informasi, orang, dan prosedur yang menyediakan informasi

yang sesuai sehingga karyawan perusahaan dapat membuat keputusan bisnis.
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2.2 Pengertian Manajemen

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno

ménagemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara

terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam. Menurut

Robbins dan Coulter (2010), manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi

dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan

efektif dengan dan melalui orang lain. Sedangkan menurut Griffin (2004),

manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan

pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian)

yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik,

dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif

dan efisien.

Terry (2010) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka

kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang

kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut

meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara

bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya

dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Berdasarkan beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa

manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk

menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-
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fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan

(actuating), dan pengawasan (controlling).

2.3 Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Terry (2010), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian,

yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating

(pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).

a. Planning (Perencanaan)

Planning (perencanaan) adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan

oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup

kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-

alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi

dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan

untuk masa mendatang.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengertian pengorganisasian organizing berasal dari kata organon dalam

bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-

kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada

seorang manajer. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan

mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga

pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.
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c. Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok

sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai

tujuan yang telah direncanakan.

d. Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat

untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan.

2.4 Pengertian Saluran Distribusi

Saluran pemasaran, dapat didefinisikan dalam beberapa cara, Umumnya definisi

yang memberikan gambaran tentang saluran distribusi ini sebagai suatu rute atau

jalur. Saluran distribusi merupakan berbagai aktivitas-aktivitas yang dilakukan

perusahaan untuk menyalurkan produknya kepada konsumen yang membutuhkan

dan menginginkan pada tempat dan waktu yang tepat.Saluran distribusi

menghubungkan antara produsen dan konsumen.

Adanya kemajuan dalam program pemasaran, hal ini menuntut suatu perusahaan

untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam saluran distribusi. Perusahaan harus

bisa menetapkan suatu saluran distribusi yang tepat sehingga saluran distribusi ini

benar-benar menjadi suatu jembatan penghubung bagi perusahaan dalam

menyalurkan produknya. Selanjutnya konsep saluran distribusi itu sendiri menurut

Basu Swastha dan Irawan (2005), bahwa saluran distribusi adalah suatu jalur yang
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dilalui oleh arus barang-barang produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada

konsumen.

Menurut Djaslim Saladin (2004), bahwa saluran distribusi adalah serangkaian

organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan

suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi. Anggota saluran

distribusi terdiri dari produsen, badan-badan usaha yang bergerak dalam usaha

pendistribusian produk (middleman).Serta konsumen, saluran distribusi membantu

memperlancar baik pergerakan fisik dar produk maupun pergerakan hak milik dari

produk tersebut.

Sedangkan menurut Djaslim Saladin (2004), mendefinisikan saluran distribusi

adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses

untuk menjadikan suatu produk atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi.

Definisi di atas menurut Basu Swastha dan Irawan (2005), dapat diketahui adanya

beberapa unsur penting yaitu:

a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diberbagai

lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

b. Karena anggota-anggota kelompok terdiri atas beberapa pedagang dan beberapa

agen, maka ada sebagian yang ikut memperoleh nama dan sebagian yang lain

tidak. Tidak perlu bagi setiap saluran distribusi untuk menggunakan sebuah agen,

tetapi pada prinsipnya setiap saluran distribusi harus memiliki seorang pedagang.

Alasannya adalah bahwa hanya pedagang saja yang dianggap tepat sebagai

pemilik untuk memindahkan barang. Dalam hal ini, distribusi fisik merupakan

kegiatan penting.
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c. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Jadi

pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran distribusi.

d. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan,

yaitu mengadakan penggolongan produk dan mendistribusikannya.

Penggolongan produk menunjukan jumlah produk dari berbagai keperluan produk

yang dapat memberikan kepuasan kepada pasar. Jadi, barang (mungkin juga jasa)

merupakan bagian dari penggolongan produk.

Anggota saluran distribusi terdiri dari produsen, badan-badan usaha yang bergerak

dalam usaha pendistribusian produk (middleman). Serta konsumen, saluran

distribusi membantu memperlancar baik pergerakan fisik dar produk maupun

pergerakan hak milik dari produk tersebut.

2.5 Fungsi Saluran Distribusi

Setiap anggota dalam saluran distribusi menjalankan fungsi-fungsi tertentu,

pelaksanaan fungsi-fungsi inilah yang membantu pergerakan produk dari

produsen ke konsumen, ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan dalam

melakukan saluran dsitribusi oleh anggota saluran distribusi. Menurut Philip

Kotler ( 2007) bahwa anggota saluran distribusi memiliki beberapa fungsi utama,

antara lain:

a. Fungsi Informasi

Mencakup pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai

pelanggan, pesaing, serta pelaku dan kekuatan lain yang ada saat ini maupun

yang potensial dalam lingkungan pemasaran.
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b. Fungsi promosi

Mencakup pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif yang

dirancang untuk pelanggan pada penawaran tersebut.

c. Fungsi negoisasi

Mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer

kepemilikan dapat dilakukan

d. Fungsi pemesanan

Komunikasi dari para angggota saluran pemasaran ke produsen mengenai minat

untuk pembeli.

e. Fungsi pembiayaan

Perolehan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk membiayai

persediaan pada berbagai tingkat saluran pemasaran.

f. Pengambilan resiko

Penanggungan resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran

pemasaran digunakan.

g. Pemilikan fisik

Kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan mentah

sampai ke pelanggan akhir.

h. Pembayaran

Pembeli membayar tagihanya ke penjual lewat bank dan institusi keuangan

lainya.

i. Hak milik

Transfer kepemilikan sebenarnya dari satu oganisasi atau orang ke oganisasi

atau orang yang lain.
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Dari Sembilan fungsi tersebut mengandung dua bagian definisi yang berbeda

yaitu:

a. Perpindahan secara fisik, hak milik, dan promosi merupakan arus maju,

sedangkan pemasaran dan pembayaran merupakan arus mundur.

b. Informasi, pendanaan, dan pengambilan resiko merupakan arus kombinasi atau

maju-mundur.

2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Saluran Distribusi

Saluran distribusi ditentukan oleh pola pembelian konsumen, sehingga sifat

daripada pasar merupakan faktor penentu yang mempengaruhi dalam pemilihan

saluran oleh perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan menurut Tjiptono

(2008) meliputi pertimbangan pasar, produk, perantara, dan perusahaan.

a. Pertimbangan pasar

1) Jenis pasar

Misalnya untuk mencapai pasar industi perusahaan tidak akan memerlukan

pengecer.

2) Jumlah pelanggan potensial

Jika pelanggan potensial relatif sedikit, maka akan lebih baik bila perusahaan

memakai tenaga penjual sendiri untuk menjual secara langsung kepada pembeli

individual dan pembeli industrial. Sebaliknya perusahaan lebih baik

menggunakan perantara jika pelanggan potensial relatif banyak.

3) Konsentrasi geografis pasar
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Pemasar cenderung mendirikan cabang-cabang penjualan di pasar yang

berpenduduk padat dan menggunakan perantara untuk pasar yang berpenduduk

jarang.

4) Jumlah dan ukuran pemesanan

Sebuah perusahaan manufaktur akan menjual secara langsung pada jarinagn

grosir yang besar, karena jumah pemesanannya yang besar menyebabkan

bentuk pemasaran langsung ini lebih layak (feasible). Sedangkan untuk

pedagang grosir kecil yang pesanannya relatif kecil, perusahaan akan

menggunakan pedagang grosir (wholesaler) untuk melakukan penjualan

langsung.

b. Pertimbangan produk

1) Perishability

Untuk produk-produk yang fisiknya mudah rusak dan tidak tahan lama lebih

baik disalurkan melalui saluran distribusi pendek.

2) Nilai unit (unit value)

Semakin rendah nilai unit maka saluran distribusinya semakin panjang. Namun

jika produk nilai unitnya rendah itu dijual dalam kuantitas besar atau

dikombinasikan dengan barang-barang lain sehingga jumlah pesanan total

menjadi besar, maka saluran distribusi yang pendek secara ekonomis lebih

feasible.

3) Sifat Teknis Produk

Produk-produk industri yang bersifat sangat teknis seringkali harus

didistribusikan secara langsung karena armada penjualan produsen akan lebih
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dapat memberikan pelayanan yang diperlukan (baik sebelum maupun sesudah

pembelian) dan lebih menguasai segala aspek yang berkaitan denga barang

tersebut.

c. Pertimbangan tentang perantara

1) Jasa yang diberikan perantara

Produsen hendaknya memilih perantara yang member jasa pemasaran yang

tidak bisa dilakukan perusahaan secara teknis maupun ekonomis.

2) Keberadaan perantara yang diinginkan

Kesulitan yang dihadapi bahwa seringkali perantara yang diinginkan produsen

tersebut juga menyalurkan produk-produk yang bersaing.

3) Sikap perantara terhadap kebijakan perusahaan terkadang pemilihan distribusi

produsen menjadi terbatas karena kebijakan pemasarannya tidak bisa diterima

oleh perantara-perantara tertentu.

d. Pertimbangan perusahaan

1) Sumber-sumber finansial

Perusahaan yang kuat keuangannya cenderung lebih tertarik untuk

mengorganisasikan armada penjualannya sendiri sehingga mereka relatif

kurang membutuhkan perantara.

2) Kemampuan Manajemen

Pemilihan saluran juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan kemampuan

pemasaran dari pihak manajemen perusahaan. Kurangnya pengalaman dan

kemampuan pemasaran akan menyebabkan perusahaan lebih suka

memanfaatkan perantara untuk mendistribusikan barangnya.
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3) Tingkat Pengendalian yang diinginkan

Apabila dapat mengendalikan saluran distribusi, maka perusahaan dapat

melakukan promosi yang agresif dan dapat mengawasi kondisi persediaan

barang dan harga eceran produknya.

4) Jasa yang diberikan Penjual

Seringkali perusahaan harus memberikan jasa-jasa pemasaran karena

permintaan dari perantara.

5) Lingkungan

Masa perekonomian yang kritis, produsen cenderung menyalurkan barangnya

ke pasar dengan cara yang paling ekonomis, yaitu menggunakan saluran

distribusi pendek.

Perencanaan saluran distribusi yang efektif seharusnya diawali dengan penentuan

pasar mana yang akan dituju serta apa sasaran yang hendak dicapai.

Produsen harus memperhatikan berbagai macam faktor yang berpengaruh dalam

perencanaan saluran distribusi.

2. Tingkatan mata rantai saluran distribusi

Tahapan-tahapan yang dilalui oleh saluran distribusi oleh perusahaan untuk dapat

mengantarkan barang hasil produksinya ketangan konsumen. Berikut ini Djaslim

Saladin (2004) mengemukakan lima tingkatan saluran distribusi yaitu:

1. Saluran nol tingkat atau saluran distribusi langsung, (A Zero Levels Channel),

yaitu produsen menjual langsung ke konsumen dilakukan dengan empat cara:

a. Dari rumah ke rumah (door-to-door)
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b. Arisan rumah (home parties)

c. Lewat pos (mail order)

d. Lewat toko-toko perusahaan (manufacture-owner-stores)

2. Saluran satu tingkat (A One Level Channel), yaitu penjualan melalui satu

perantara. Didalam saluran distribusi konsumsi, perantara ini merupakan

pedagang besar atau grosir, sedangkan didalam saluran distribusi industri

mereka merupakan tenaga penjual representatif. Saluran ini disebut saluran

tingkat satu karena hanya ada satu lembaga perantara. Lembaga perantara

untuk barang konsumen pada umumnya adalah pengecer, sedangkan untuk

barang industri pada umumnya adalah agen penjualan atau broker. Sebagai

contoh penjualan TV, AC, majalah, koran dan sebagainya.

3. Saluran dua tingkat (Two Level Channel), yaitu : penjualan yang mempunyai

dua perantara penjualan. Didalam saluran distribusi barang konsumsi mereka

merupakan pedagang besar atau grosir dan pengecer, sedangkan dalam saluran

distribusi barang industri mereka merupakan sebuah penyalur tunggal dan

distributor industri. Sebagai contoh penjualan mobil, sepeda motor, diesel dan

sebagainya.

4. Saluran tiga tingkat (A three Level Channel), yaitu penjualan yang mempunyai

tiga perantara, yaitu pedagang besar (grosir), pemborongan dan pengecer. Ada

juga perusahaan yang menggunakan saluran pemasaran banyak tingkat (higher

level marketing channel), akan tetapi jarang terjadi.
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5. Saluran tingkat banyak (Multi-Level Channel), yaitu: saluran yang bertingkat

banyak karena banyak menggunakan perantara, biasanya diantara pedagang

besar dan pengecer terdapat pedagang pengumpul (Jobber) yang terstruktur,

dimana setiap perantara membawahi perantara lain. Oleh karena itu saluran

distribusi ini disebut multi-level channel atau sering pula dikenal sebagai

“Multi-Level Marketing”. Bentuk ini terutama cocok untuk memasarkan atau

menyalurkan barang konsumsi dan bukan barang industri. Pada saat ini multi-

level marketing ini diterapkan untuk memasarkan berbagai produk dari

kebutuhan sehari-hari sampai pada barang kebutuhan perlengkapan maupu

barang-barang mewah. Banyaknya saluran sebenarnya menunjukkan panjang-

pendeknya mata rantai saluran distribusi. Semakin panjang rantainya berarti

semakin banyak persoalan yang timbul dalam strategi distribusi. Akan tetapi

bentuk ini memeliki kebaikan, terutama dalam hal kemampuannya untuk

menjangkau daerah pasar yang sangat luas.

Penetapan tingkat mata rantai saluran distribusi ini sangat penting karena dapat

mempengaruhi kelancaran penjualan, tingkat keuntungan, modal, resiko, dan

sebagainya. Mata rantai saluran distribusi dapat dibedakan menjadi:

1. Mata rantai saluran distribusi yang sangat panjang

Dalam saluran distribusi, sering menggunakan agen tunggal 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. Mata rantai saluran distribusi yang panjang
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Disini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya. la menjalankan kegiatan

perdagangan besar, dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya

terutama ditujukan kepada para pengecer besar.

3. Mata rantai saluran distribusi yang agak panjang.

Saluran distribusi ini menggunakan lebih sedikit distributor atau penyalur.

Saluran distribusi yang biasanya digunakan adalah lembaga saluran 2 tingkat,

yaitu grosir dan pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar

(grosir), dan pembelian oleh konsumen dilayani pengecer saja.

4. Mata rantai saluran distribusi yang pendek

Saluran distribusi ini hanya menggunakan satu mata rantai saja, yaitu

menggunakan lembaga pengecer yang di percaya oleh produsen untuk

menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen akhir.

5. Saluran distribusi langsung

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.

Mata rantai ini, produsen dapat mengunakan pengecer sendiri yang terorganisir

untuk menyalurkan barang-barang mereka kepada konsumen akhir, baik

konsumen yang langsung mengkonsumsi barang tersebut ataupun konsumen

mengolah kembali barang tersebut untuk dijual kembali
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Menurut Kotler (2005) Bagan Saluran Panjang Distribusi dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. Mata rantai saluaran distribusi
Sumber: Indriyo (2008)

Berdasarkan gambar diatas, rantai saluran distribusi CV Cinta Sukses Jaya

Perdana adalah produsen kepada CV Cinta Sukses Jaya Perdana kemudian ke

pengecer, dan yang terakhir kepada konsumen akhir. Adapun bentuk-bentuk

saluran distribusi menurut Indriyo (2008) dapat dibedakan menjadi beberapa

macam yaitu:

a. Saluran distribusi langsung

Saluran distribusi ini pengusaha berusaha untuk menyalurkan barang-barang

yang dibeli oleh konsumen secara langsung ke tempat konsumen tinggal.

Dengan demikian maka diharapkan konsumen akan merasa puas karena

konsumen tidak perlu lagi memikirkan masalah pengangkutan barang yang

dibelinya itu kerumah mereka. Di samping masalah transportasi barangnya
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konsumen juga akan mendapatkan keuntungan lain yaitu mereka dapat

mengecek keutuhan barang tersebut sesampainya di rumah. Bahkan lebih dari itu

biasanya konsumen juga memperoleh fasilitas pemasangan atau instalasi bagi

barang yang dikirimkan ke rumah mereka itu.

Di pihak lain pengusaha juga memperoleh keuntungan dengan adanya kontak

langsung tersebut karena mereka akan dapat mengetahui lebih akrab lagi dengan

konsumen mereka. Dengan keakraban tersebut tentu saja pengusaha akan dapat

mengetahui gaya hidup, perkiraan penghasilan, status sosial dan sebagainya dari

konsumen mereka. Dengan diketahuinya informasi tersebut pengusaha akan

dapat mengetahui jenis-jenis kebutuhan yang lain dari konsumen tersebut yang

mungkin dapa ditawarkannya pada saat itu maupun di kemudian hari. Informasi

ini menjadi lebih penting lagi bagi pengusaha yang memasarkan barang industri

karena pada umumya barang industri memilki sifat yang lebih kompleks dalam

pengambilan keputusan pembeliannya (Complex Decision Making).

Hal pasar barang industri ini, pada umumnya pengambilan keputusan untuk

membeli dilakukan oleh banyak orang dan tidak hanya satu atau dua orang saja

seperti yang biasa terjadi dalam pasar barang konsumsi. Dalam barang industri

akan terdapat sekelompok orang yang akan telibat dalam pengambilan keputusan

itu. Kelompok tersebut biasanya disebut Pusat Pembelian atau“Buying Center”.

Oleh karena itu maka pengusaha haruslah dapat mengetahuinya agar mereka

dapat menanamkan pengaruhnya guna pemasaran bagi barang-barangnya di

kemudian hari. Di samping pertimbangan tersebut perlu diperhatikan oleh

pengusaha bahwa pasar barang pasar industri ini pada umumnya merupakan
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pembelian dalam jumlah yang besar, sehingga hasilnya pun juga akan besar

pula. Konsep Buying center ini juga akan terjadi pada jenis pasar pemerintah,

karena pasa pemerintah pada umumnya keputusan pembeliannya juga melibakat

banyak orang.

b. Saluran distribusi tidak langsung

Dalam hal ini pengusaha menggunakan pihak luar untu membantu menyalurkan

barang-barangnya kepada konsumen.Pihak luar tersebut merupakan penyalur

atau pedagang perantara (Middle Man).Cara penyaluran secara tidak langsung

ini pada umumnya dilakukan oleh pengusaha lainyang bergerak dalam

perdagangan atau penyaluran suatu barang. Perusahaan (penyalur) tersebut

biasanya bukan milki produsen, karena apabila penyaluran tersebut dilaksanakan

dan dimilki sendiri maka tentu saja akan memakan biaya yang sangat mahal.

Umumnya pengusaha menggunakan cara penyaluran semacam ini terutama bagi

barang-barang konvenien atau kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena

barang konsumsi yang menyangkut lokasi pasar yang sangat luas dan menyebar

ke seluruh penjuru daerah pasar. Untuk menyalurkan secara langsung bagi

barang konvenien akan dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Bagi barang

perabotan rumah tangga ataupun barang mewah pada umumnya dilakukan

dengan penyaluran langsug, karena untuk jenis barang ini frekuensi

pembeliannya agak jarang dan nilai atau harga barang serta jumlah pembelian

juga cukup banyak, sehingga penyaluran langsung akan memakan biaya yan

tidak terlalu mahal. Disamping itu dalam hal ini pengusaha juga perlu lebih

menjalin hubungan yang lebih akrab dengan konsumennya.
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3. Pengertian Penjualan

Pemasaran mempunyai kegiatan yang luas, sedangkan penjualan hanyalah

merupakan satu kegiatan saja didalam pemasaran.Dalam hal ini penjual

hanyalah upaya untuk melakukan pemindahan atau hak milik tidak terlibat

dalam pembuatan produk.

Berikut dikemukakan definisi penjualan menurut Basu Swastha dan Irawan

(2005) bahwa penjualan adalah transaksi jual beli atau pemindahan hak milik

secara komersial atas barang dan jasa yang pada prinsipnya melibatkan dua pihak

yaitu penjual dan pembeli. Dengan demikian. penjualan adalah transaksi jual beli

atas barang dan jasa yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan

memberikan petunjuk serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang dapat

menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Umumnya tujuan penjualan adalah mendapakan laba dan mempertahankan atau

bahkan meningkatkan penjualan. Tujuan penjualan terebut dapat tercapai apabila

penjualan dapat dilaksanakan seperti apa yang telah direncanakan. Dengan

demikian tidak berati bahwa barang dan jasa yang terjual akan selalu

menghasilkan laba, karena perlu diperhatikan pula proses dari penjualan yang

dapat menentukan berhasil tidaknya perusahaan dalam menerapkan strategi

penjualan. Selanjutnya menurut Winardi (1998) mendefinisikan bahwa nilai

penjualan adalah hasil penjualan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, fiscal,

atau nilai.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa nilai penjualan merupakan

hasil keseluruhan jumlah barang yang telah terjual oleh perusahaan pada waktu
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tertentu atau periode tertentu dalam kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh

perusahaan mengenai hasil-hasil produksinya.

2.7 Nilai Penjualan

Pengertian Nilai Penjualan

Kegiatan penjualan terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan

permintaan (demand), menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat,

pembayaran sehingga pada akhirnya dapat terlaksana hak transfer atau transaksi

Sofjan Assauri (2009).

Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-

rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan

pemebeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Penjualan

merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh

laba serta suatu usaha memikat konsumen yang diusahakan untuk mengetahui

daya tarik mereka sehingga dapat mengetahui hasil produk yang dihasikan.

2.8 Hubungan Saluran Distribusi dengan Penjualan

Kegiatan pemasaran merupakan salah satu hal yang penting di samping kegiatan-

kegiatan lain di dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan di dalam

kegiatan pemasaran ini diketahui berhasil tidaknya suatu perusahaan di dalam

penjualan produk yang dihasilkan perusahaan.
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Saluran distribusi sebagai salah satu kegiatan pemasaran, memegang peranan

penting dalam fungsi penyebaran dan ketersediaan produk di pasar. Saluran

distribusi dapat digunakan pada saat perusahaan merumuskan segmen-segmen

pasar, kebutuhan konsumen, serta pengembangan produk. Sehingga ketepatan

dalam pemilihan saluran distribusi bertujuan untuk mendukung perusahaan

dengan meningkatkan realisasi penjulan sehingga target yang telah ditetapkan

dapat tercapai.

Penetapan mata rantai saluran distribusi ini sangat penting, sebab dapat

mempengaruhi kelancaran penjualan, tingkat keuntungan, modal, resiko dan

sebagainya. Distribusi merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengusaha

untuk menyalurkan, menyebarkan, mengirimkan, serta menyampaikan barang

yang dipasarkannya itu kepada konsumen.

Menurut Swastha dan Irawan (2005) bahwa alasan utama untuk menggunakan

perantara adalah karena perantara dapat membantu meningkatkan efisiensi

distribusi. Dengan demikian semakin banyak jumlah pedagang besar akan mampu

meningkatkan nilai penjualan, karena semakin banyak pedagang besar maka

tingkat hubungan dengan konsumen semakin tinggi, yang mempromosikan

produk dan menyediakan informasi juga semakin banyak.

Secara aktif pedagang besar akan mendorong pengecer-pengecer agar bertambah

banyak dalam menjual sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap penjualan

barang-barang dari produsen. Cara yang dapat ditempuh misalnya dengan dengan

memberi penerangan, service, dan memberikan potongan harga yang cukup
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kepada pengecer sehingga akan timbul kegairahan kerja dalam usaha ikut

mendorong penjualan produk.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa saluran distribusi

merupakan komponen yang penting di dalam penjualan hasil produksi

perusahaan. Selain itu dengan implementasi saluran distribusi pada perusahaan

dapat diperoleh informasi konsumen potensial ataupun memperluas daerah

pemasaran dalam rangka peningkatan kuantitas perantara sehingga dapat

meningkatkan penjualan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun

penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan mengarahkan

penelitian ini yaitu:

Rikip Bagja Utama (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh saluran distribusi

terhadap tujuan penjualan produk CV Amanda Cabang Antapani Bandung”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan Regresi Linear Sederhana Y =

0,0873 + 0,448 dan Koefesien Korelasi Rank Spearman didapat angka 0,921

artinya Saluran Distribusi yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh terhadap

penjualan kue, sedangkan prosentase pengaruh antara saluran distribusi terhadap

penjualan kue yang dapat dari Koefesien Determinasi sebesar 84,82% dan sisanya

sebesar 15,18 % ditentukan oleh faktor-faktor yang lain selain kegiatan saluran

distribusi yang mempengaruhi penjualan kue brownis pada CV Amanda

hambatan-hambatan yang dihadapi CV Amanda dalam melaksanakan fungsi
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saluran distribusi yaitu tidak ada kebijakan fungsi informasi dalam mencari

informasi mngenai perilaku konsumen dan potensi pesaing, kurannya perusahaan

dalam memperhatikan fungsi kepemilikan fisik berupa tempat penyebaran produk

atau toko dalam mendukung kelancaran pendistribusian produk. Usaha-usaha

yang dilakukan CV Amanda adalah berusaha menjalankan riset pemasaran untuk

memenuhi fungsi informasi yang dilakukan secara berkala. Meningkatkan kualitas

toko dengan memperbaiki kualitas penampilan dan dalam jangka panjang

perusahaan berencana membuka toko yang strategis.

Azizah Karim (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh biaya saluran distribusi

terhadap nilai penjualan krupuk kelempang Dahliah 1 Ulu Darat Palembang”.

Hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh positif antara biaya saluran

distribusi terhadap nilai penjualan.Besarnya pengaruh biaya saluran distribusi

terhadap nilai penjualan sebesar 0,138 berarti adanya peningkatan biaya saluran

distribusi satu rupiah akan mengakibatkan peningkatan nilai penjualan sebesar

0,138. Keputusan yang diambil oleh perusahaan kerupuk kelempang “Dahliah” 1

Ulu Darat Palembang untuk memakai dua saluran distribusi yaitu saluran

distribusi langsung dan saluran distribusi intensif sudah tepat.
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2.10. Kerangka Pemikiran

Gambar 4. Kerangka pemikiran
Gambar 4 menunjukan hubungan saluran distribusi yang dilaksanakan melalui

saluran produsen, pengecer, dan konsumen. Pada saluran distribusi ini, untuk

mencapai konsumen pengecer sering menggunakan saluran distributor sebagai

perantara dalam menyalurkan barang-barang hasil produksinya.

Selanjutnya saluran distirbutor menjual ke pengecer, yang kemudian dijual kepada

konsumen. Hal tersebut membantu saluran distribusi berjalan dengan baik

sehingga dapat meningkatkan penjualan. Salah satu aspek yang penting dari

pengelolaan suatu bisnis adalah mengetahui, memilih dan menguasai kesempatan

pemasaran yang berubah-ubah guna memuaskan kebutuhan konsumen. Banyak

faktor yang menentukan keberhasilan penjualan produk diantaranya kualitas

produk itu sendiri, kegunaan, kemasan, harga dan tidak kalah pentingnya adalah

saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan salah satu cara yang dilakukan

oleh perusahaan dalam usahanya untuk selalu menyesuaikan diri dalam

Faktor saluran distribusi

Sumber: Tjiptono (2008)

Pertimbangan
pasar

(X1)

Pertimbangan
produk

(X2)

Pertimbangan
perantara

(X3)

Penjualan

(Y)

Sumber: Sofjan
Assauri (2009)
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menghadapi persaingan yang semakin tajam dan untuk dapat meningkatkan

penjualan.

2.10. Hipotesis

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti merumuskan

hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan pasar berpengaruh signifikian terhadap penjualan produk

pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana.

2. Pertimbangan produk berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk

pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana.

3. Pertimbangan perantara berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk

pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana.

4. Pertimbangan pasar, pertimbangan produk, pertimbangan perantara secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan pada CV. Cinta

Sukses Jaya Perdana.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana yang berlokasi di

Jalan Raya Natar Gang Nuri Desa Merak Batin Lampung Selatan . Sedangkan

waktu penelitian yang dijadwalkan hingga rampung hasil penelitian ini

diperkirakan kurang lebih 2 (dua) bulan, dimulai dari bulan Oktober sampai

desember tahun 2015.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek

penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian (Sugiyono;2009). Dalam penelitian ini yang menjadi

subjek CV Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar, Lampung Selatan. Penelitian ini

memiliki populasi sebanyak 50 pegawai dan menjadikan pegawai berjumlah 50

menjadi responden. Area populasi bearada di daerah Lampung Selatan. Dalam

pendataan akan dilakukan secara sensus kepada semua pegawai. Objek penelitian

yaitu pengaruh faktor-faktor saluran distribusi terhadap nilai penjualan.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di dalam suatu penelitian ilmiah dimaksudkan

memperoleh bahan-bahan yang relevan akurat dan terpercaya. Teknik

pengumpulan data yang digunakan untuk pemecahan dan menganalisis

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Pustaka (Library Research)

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari

perusahaan, landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini

dengan cara dokumentasi. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data

yang bersumber dari literatur–literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian lainnya

yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk

mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas.

2) Penelitian Lapang (Field Research)

Penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara

melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi

maupun wawancara. Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara:

a) Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat aktivitas

proses distribusi pemasaran barang yang akan dipasarkan pada CV Cinta Sukses

Jaya Perdana di Natar Lampung Selatan.

b) Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan,

yaitu pimpinan perusahaan dan bagian pemasaran guna mendapatkan data-data

yang diperlukan.
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3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan harus dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu,

sesuai, dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, maka jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk

pernyataan-pernyataan atau informasi baik secara lisan, maupun tertulis yang

antara lain berupa sejarah perusahaan dan penjelasan lain yang berkaitan dengan

perhitungan biaya distribusi dan nilai penjualan perusahaan CV Cinta Sukses Jaya

Perdana data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang diperoleh dari

perusahaan dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan diolah,yang akan

dilakukan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Menunjang pembahasan dalam pengujian hipotesis yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan

dan wawancara dengan pimpinan dan staf perusahaan. Sumber data berasal dari

pimpinan perusahaan, sekertaris, bagian administrasi dan keuangan, serta dari

bagian penjualan

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan dan dokumen-

dokumen perusahaan serta internet dan buku-buku serta referensi lain yang

berhubungan dengan penelitian ini
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3.5 Definisi Operasional

Defenisi operasional tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel independen (X) : variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus,

prediktor, antecenden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas.

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat).

2. Variabel dependen (Y) : variabel ini sering disebut sebagai output, kriteria,

konsekuen.Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel terikat adalah nilai penjualan baik yang mendekati atau melebihi jumlah

target penjualan yang direncanakan.untuk lebih jelasnya indikator variabel

penelitian dapat dilihat di tabel berikut:
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Tabel 4. Definisi operasional variabel penelitian

Sumber: Hasil kepustakaan, (Sugiyono, 2010)

Sub Variabel Defenisi Operasional Indikator
Saluran Distribusi Suatu jalur yang dilalui

oleh arus barang-
barang dari produsen
ke perantara dan
akhirnya sampai pada
konsumen

• Perantara agen yang
digunakan
• Perantara pengecer
• Perantara pedagang
besar

Pertimbangan pasar
(X1)

Pertimbangan tentang
pola pembelian
konsumen, keadaan
pasar, dan pangsa
pasar.

• jenis pasar
• jumlah pelanggan
potensial
• konsentrasi geografis
pasar

Pertimbangan produk
(X2)

Pertimbangan
mengenai kualitas
barang.

• nilai unit
• perishability
•sifat teknis produk

Pertimbangan perantara
(X3)

Pertimbangan
mengenai pihak
penghubung antara
perusahaan dengan
toko atau komsumen
langsung.

• jasa yang diberikan
perantara
• keberadaan perantara
yang diinginkan
• sikap perantara
terhadap kebijakan
perusahaan

Penjualan
(Y)

Hasil keseluruhan
jumlah barang yang
telah terjual oleh
perusahaan pada waktu
tertentu atau periode
tertentu dalam kegiatan
pemasaran yang
dilaksanakan oleh
perusahaan mengenai
hasil-hasil
produksinya.

• Mencapai penjualan
tertentu
•Mendapatkan laba
tertentu
• Menunjang
pertumbuhan
perusahaan
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3.7 Metode Analisis

Melakukan pendekatan terhadap hipotesis yang telah diajukan, maka penulis

melakukan analisis dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu suatu metode

dengan menggunakan peralatan matematika dan statistik untuk melakukan

pengukuran dalam menganalisis pengaruh saluran distribusi terhadap nilai

penjualan. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Analisis deskriptif, yaitu suatu metode untuk membahas bagaimana

menggunakan teori pemasaran (distribusi) sebagai landasan atau sebagai dasar

penganalisaan saluran distribusi pemasaran dalam meningkatkan penjualan.

2) Analisis kuantitatif, Analisis kuantiatif adalah bentuk analisa yang

menggunakan angka – angka dan perhitungan dengan metode statistik untuk

menguji kebenaran hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Metode

analisis ini digunakan pada data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner dan

dilakukan untuk menganalisis data yang berbentuk angka-angka dan perhitungan

dengan metode statistik. Data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori

tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu untuk memudahkan dalam

menganalisis, untuk itu akan digunakan program software SPSS (Statistical

Package for Social Science) yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan

perhitungan statistik baik untuk statistik parametrik maupun nonparametrik

dengan basis windows (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini akan

menggunakan program SPSS for Windows version 20. Adapun alat analisis yang

digunakan antara lain sebagai berikut:
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a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.

Untuk mengukur validitas, peneliti menggunakan analisis faktor. Menurut Santoso

(2002), proses analisis faktor mencoba menemukan hubungan antar sejumlah

variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa

dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah

variabel awal. Khusus untuk analisis faktor, sejumlah asumsi berikut harus

dipenuhi:

1. Asumsi korelasi yang meliputi

 Besar korelasi antar variabel independent harus cukup kuat atau di

atas 0,3.

 Besar korelasi parsial yaitu korelasi antar dua variabel dengan

menganggap tetap variabel lain, justru harus kecil atau mendekati nol.

 Uji hipotesis bahwa matriks korelasi adalah bukan matriks identitas,

dengan menggunakan Barlett’s Test of Sphericity. Nilai signifikansi

harus lebih kecil dari 0,05.

2. Asumsi ukuran kecukupan sampling yang diuji dengan Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) dan Measure of Sampling Adequacy (MSA)

KMO merupakan indeks untuk membandingkan besarnya koefisien

korelasi  dengan koefisien parsial, yang berarti bahwa besarnya koefisien

korelasi keseluruhan variabel pada matriks korelasi harus signifikan

diantara paling sedikit beberapa variabel. Angka KMO disyaratkan harus

lebih dari 0,5.



45

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai

indikator dari variabel. Menurut Ghozali (2007) sebuah kuesioner dikatakan

reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu.

Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program statistic SPSS

22 dan diuji reliabilitas menggunakan teknik pengukuran Chronbach Alpha.

Yaitu:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

Rii = reliabilitas instrument

K = banyaknya butir pertanyaan

∑σ2b = jumlah varian butir

σt2 = varian total

c) Analisis linier berganda, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh saluran distribusi terhadap penjualan produk besi beton

pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Y = b0 + b1X1+b2X2+b3X3+ e

Y = a + bX1 + et

Y = a + bX2 + et

Y = a + bX3 + et

Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + et
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Dimana :

Y = penjualan

X1 = pertimbangan pasar

X2 = pertimbangan produk

X3 = pertimbangan perantara

b0, b1, b2, b3 = Koefisien regresi

b) Koefisien determinasi (R2), Koefisien determinan (R²) dimaksudkan untuk

mengetahui tingkat ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang

ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinasi (R²) antara 0 (nol) dan 1 (satu).

Koefisien determinasi ini ditunjukan dengan R Square dalam Model Summary

yang dihasilkan oleh program SPSS. Apabila nilai R2 semakin mendekati angka

1, maka model regresi dianggap semakin baik karena variabel independen yang

dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependennya.

Penelitian ini berpatokan pada nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi

yang sudah disesuaikan karena apabila memakai nilai R Square akan

menimbulkan suatu bias yang dapat meningkatkan R2 jika ada penambahan

variabel independen. Berbeda dengan R Square, nilai Adjusted R Square tidak

akan menimbulkan bias karena nilai R Square dapat naik atau turun apabila

sebuah variabel independen ditambahkan dalam model.

d) Uji F ( Uji simultan )

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen

secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan)
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terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap

besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan

nilai semua variabel independen (Alghifari, 2000).

e) Uji t ( Uji parsial )

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh saluran distribusi

terhadap penjualan besi beton pada CVCinta Sukses Jaya Perdana.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka simpulan pada

penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan Pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Penjualan Produk Besi Beton Pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana di

Natar Lampung Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho tidak

didukung dan Ha didukung.

2. Pertimbangan Produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Penjualan Produk Besi Beton Pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana di

Natar Lampung Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho tidak

didukung dan Ha didukung.

3. Pertimbangan Perantara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Penjualan Produk Besi Beton Pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana di

Natar Lampung Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho tidak

didukung dan Ha didukung.

4. Pertimbangan Pasar, Pertimbangan Produk, Pertimbangan Perantara

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penjualan Produk

Besi Beton Pada CV Cinta Sukses Jaya Perdana di Natar Lampung

Selatan. Sehingga Ho tidak didukung dan Ha didukung.
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5.2 Saran

Berdasarkan simpulan pada penelitian ini, maka beberapa hal yang menjadi saran

pada penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya CV Cinta Sukses Jaya Perdana mempertahankan saluran

distribusi berupa Pertimbangan Pasar, Pertimbangan Produk, dan

pertimbangan Perantara. Hal itu karena berdasarkan hasil penelitian

menujukkan ketiga faktor tersebut mampu mempengaruhi penjualan

sehingga apabila ditingkatkan mampu meningkatkan penjualan.

2. Sebaiknya CV Cinta Sukses Jaya Perdana meningkatkan pertimbangan

produk, yaitu tentang Perusahaan mempertimbangkan resiko kerusakaan

terhadap produk agar mengurangi resiko kerugian dan tidak

mengecewakan pelanggan. Hal tersebut karena berdasarkan penelitian

yang dilakukan, terbukti bahwa dengan mempertimbangkan resiko

kerusakan mempengaruhi pelanggan dalam membeli produk dari

perusahaan sehingga harus ditingkatkan.

3. Sebaiknya CV Cinta Sukses Jaya Perdana lebih meningkatkan

Pertimbangan perantara yaitu tentang Jumlah alat angkut yang dimiliki

telah sesuai dengan jumlah yang di butuhkan sehingga produk dapat
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terkirim sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal tersebut perlu

ditingkatkan karena pelanggan merasa ketepatan pengiriman produk

adalah yang penting sehingga perusahaan bisa mengatur lagi jadwal

pengiriman produk atau menambah alat pengiriman produk seperti

menambah jumlah kendaraan operasional.

4. Item variabel yang mendapatkan penilaian paling rendah adalah item

variabel pertimbangan perantara (X3) yaitu pernyataan tentang jumlah alat

angkut yang dimiliki tidak memenuhi dengan jumlah yang dibutuhkan

sehingga produk tidak dapat terkirim sesuai dengan waktu yang

ditentukan. Saran bagi CV Cinta Sukses Jaya Perdana yaitu dengan

adanya penambahan jumlah armada angkut, yaitu truk dan mobil pick up

sehingga produk dapat terkirim sesuai dengan waktu yang ditentukan.
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