
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Uraian Teoritis 

A. Pengertian Pemasaran (Marketing) 

Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, 

karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, melakukan perkembangan 

terhadap perusahaan dan untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam memperoleh 

laba. Masyarakat awam pada umumnya seringkali menyamakan pemasaran 

dengan penjualan. Pandangan ini terlalu sempit karena penjualan hanya satu dari 

beberapa aspek yang ada pada pemasaran. Pemasaran berusaha mengidentifikasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen pasar sasarannya serta bagaimana 

memuaskan mereka melalui proses pertukaran dengan tetap memperhatikan 

semua pihak dan tujuan yang terkait dengan kepentingan perusahaan. 

Pengertian pemasaran (marketing) oleh para ahli dikemukakan berbeda-

beda dalam penyajian dan penekanannya, tetapi semua itu sebenarnya mempunyai 

pengertian yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini 

beberapa defenisi mengenai pemasaran : 

Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika, pengertian pemasaran sebagai 

berikut : 

“Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan dan 
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mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

para pemilik sahamnya” (Kotler, 2007 : 6). 

 Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007 : 6) pengertian 

pemasaran adalah sebagai berikut : 

 “Suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”. 

 Menurut Miller dan Layton dalam Tjiptono (2005 : 2) pengertian pemasaran 

adalah sebagai berikut : 

 “Sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

menetapkan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk, jasa, dan 

gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi”. 

 Peter Drucker seorang ahli manajemen terkemuka, mengatakan bahwa 

orang dapat mengasumsikan akan selalu ada kebutuhan penjualan. Akan tetapi, 

tujuan pemasaran bukan untuk memperluas penjualan hingga kemana-mana. 

Tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa 

sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjual 

dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran hendaknya menghasilkan seorang pelanggan 

yang siap untuk membeli. Semua yang dibutuhkan selanjutnya adalah 

menyediakan produk atau jasa itu (Kotler, 2007 : 7). 

 Dari defenisi-defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial dari individu dan kelompok untuk 
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memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui penciptaan, penawaran, dan 

pertukaran (nilai) produk dengan pihak lain, dimana hal ini juga diharapkan 

mampu memberikan kepuasan kepada konsumennya. 

 

B. Bauran Pemasaran 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan tergantung dari susunan strategi pemasaran yang ada di perusahaan 

tersebut. Setiap perusahaan menggunakan sejumlah alat untuk mendapat respon 

dari konsumen terhadap kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. 

Salah satu alat yang digunakan perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran 

adalah dengan menggunakan bauran pemasaran. Berikut ini beberapa defenisi 

mengenai bauran pemasaran yang dikutip dari para ahli : 

 Menurut Saladin (2003 : 3), bauran pemasaran adalah : “Serangkaian dari 

variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk 

mencapai tujuan dalam pasar sasaran”. 

 Menurut Dharmesta (2002 : 42), marketing mix adalah : “Kombinasi dari 

empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran 

perusahaan, yakni : produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem 

distribusi”. 

 Menurut Lamb, dkk yang diterjemahlan Octarevia (2001 : 55) bauran 

pemasaran adalah : “Paduan strategi produk, distribusi, promosi, dan penentuan 

harga yang bersifat unik yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang 

saling memuaskan dengan pasar yang dituju”. 
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 Dengan demikian, dapatlah dijelaskan bahwa bauran pemasaran merupakan 

kombinasi dari empat variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem 

pemasaran perusahaan, yakni : 

a. Produk (Product) 

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi dan yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. 

b. Harga (Price) 

 Harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau 

jasa. 

c. Saluran Distribusi (Place) 

 Saluran pemasaran/saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang 

melakukan semua kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan produk 

dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. 

d. Promosi (Promotion) 

 Promosi adalah suatu komunikasi informasi penjual dan pembeli yang 

bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak 

mengenal sehingga menjadi pembeli dan tetap mengingat produk tersebut 

(Saladin, 2003 : 123). 

Keempat unsur atau variabel marketing mix ini saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sehingga 

tidak ada satu pun dari variabel tersebut yang dianggap paling penting, tetapi 

setiap variabel sama pentingnya dan saling melengkapi. 
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C. Saluran Distribusi 

Saluran distribusi itu adalah bagian dari marketing mix (bauran pemasaran). 

Keputusan mengenai saluran distribusi dalam pemasaran adalah merupakan salah 

satu keputusan yang paling kritis yang dihadapi manajemen. Saluran yang dipilih 

akan mempengaruhi seluruh keputusan pemasaran yang lainnya. Dalam rangka 

menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maka perusahaan 

harus benar-benar memilih atau menyeleksi saluran distribusi yang akan 

digunakan, sebab kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi ini dapat 

menghambat usaha menyalurkan barang atau jasa tersebut.  

Menurut David A. Revzan dalam Marketing Organization Through The 

Channel mendefenisikan bahwa: “Saluran distribusi sebagai suatu jalur yang 

dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai 

kepada pemakai. Definisi ini masih bersifat sempit, dan istilah barang sering 

diartikan sebagai suatu bentuk fisik.  

Menurut Alex S. Nitisemito mengemukakan bahwa: “Saluran distribusi 

adalah  lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang 

mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jas-jasa dari 

produsen ke konsumen”. 

Defenisi lain tentang saluran distribusi ini adalah dikemukakan oleh The 

American Marketing Association yang mengemukakan bahwa : “Saluran 

distribusi adalah sebagai suatu struktur yaitu organisasi dalam perusahaan dan luar 
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perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar dan pengecer, yang 

melaluinya sebuah komoditi, produk atu jasa dipasarkan. 

Defenisi yang lebih luas mengenai saluran distribusi adalah yang 

dikemukakan oleh C. Gleen Walters sebagai berikut : “Saluran distribusi adalah 

sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara 

pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi 

pasar tertentu”. 

Dari defenisi-defenisi tersebut diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur 

penting, yaitu : 

1. Saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk 

memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih. 

2. Saluran mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak 

langsung dari  produsen kepada konsumen. 

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

merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran. 

4. Saluran distribusi merupakan suatu kesatuan dan melaksanakan sistem kegiatan 

(fungsi) yang lengkap dalam menyalurkan produk.  

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/12345678/1/manajemen-

arlina%20lbs4.pdf) 
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 Saluran distribusi terdiri dari beberapa macam, yaitu : 

1. Perantara Pedagang 

Pada dasarnya perantara pedagang (Merchant Middlemen) ini bertanggung 

jawab terhadap kepemilikan semua barang yang dipasarkannya. Dalam 

hubungannya dengan pemindahan milik, kegiatan perantara pedagang ini berbeda 

dengan lembaga lain. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam golongan 

perantara pedagang adalah : 

a) Pedagang Besar (Wholesaler) 

Istilah pedagang besar ini hanya digunakan pada perantara pedagang yang 

terikat dengan kegiatan perdagangan besar dan biasanya tidak melayani 

penjualan eceran kepada konsumen akhir. Untuk lebih jelasnya defenisi dari, 

Pedagang Besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali 

barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain dan/atau kepada pemakai 

industri, pemakai lembaga, dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam 

volume yang sama kepada konsumen akhir. 

b) Pengecer (Retailer) 

Perdagangan eceran meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara 

langsung dengan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk 

keperluan pribadi (bukan untuk keperluan usaha). Namun demikian tidak 

tertutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para 

pemakai industri karena tidak semua barang industri selalu dibeli dalam 

jumlah besar. Secara definisi dapat dikatakan bahwa pengecer adalah sebuah 
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lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen 

akhir untuk keperluan pribadi.   

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1234/1/manajemen-

arlina%20lbs4.pdf) 

2. Perantaraan Agen 

Perantara agen (Agen Middlemen) ini dibedakan dengan perantara pedagang 

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

jelasnya, agen adalah lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan 

menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan 

atau distribusi barang, tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk memiliki barang 

yang diperdagangkan.  

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

a) Agen Penunjang (Facilitating Agent) 

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam 

beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Mereka terbagi dalam beberapa 

golongan, yaitu: 

1) Agen pengangkutan borongan (Bulk Transportation Agent)  

2) Agen penyimpanan (Storage Agent)  

3) Agen pengangkutan khusus (Specialty Shipper)  

4) Agen pembelian dua penjualan (Purchase and sales agent)  

Kegiatan agen penunjang adalah membantu untuk memindahkan barang-

barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan 
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pembeli dua penjual. Jadi agen penunjang ini melayani kebutuhan-kebutuhan 

dari setiap kelompok secara serempak. Dalam praktek agen semacam ini 

dapat dilakukan sendiri oleh si penerima barang. 

b) Agen Pelengkap (Supplemental Agent) 

 Agen Pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam 

penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki adanya kekurangan-

kekurangan. Apabila pedagang atau lembaga lain tidak dapat melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran barang, maka agen 

pelengkap dapat menggantikannya. Jasa-jasa yang dilakukannya antara lain 

berupa: 

1. Jasa pembimbing/konsultan 

2. Jasa Finansial 

3. Jasa Informasi 

4. Jasa khusus lainnya 

Berdasarkan bermacam jasa yang mereka tawarkan tersebut, agen pelengkap 

dapat digolongkan ke dalam : 

1) Agen yang membantu di bidang keuangan, seperti bank. 

2) Agen yang membantu dalam mengambil keputusan, seperti biro iklan, 

lembaga penelitian, dokter, dan sebagainya. 

3) Agen yang membantu dalam penyediaan informasi, seperti televisi, surat 

kabar, radio, dan sebagainya. 

4) Agen khusus yang tidak masuk dalam tipe golongan di muka. 
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Kedua macam perantara (agen dan pedagang) tersebut sama-sama pentingnya 

dalam pemasaran. Perlu diketahui bahwa agen dapat menyewa agen-agen 

yang lain. Sebagai contoh: Sebuah biro periklanan dapat menggunakan radio 

atau televisi sebagai media periklanan bagi perusahaan, begitu pula dalam hal 

pengangkutan, perusahaan angkutan dapat menyewa alat-alat transport 

kepada perusahaan lain. 

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1234/1/manajemen-

arlina%20lbs4.pdf) 

  Produsen harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat 

berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusinya. Pemilihan saluran distribusi 

yang efektif akan mampu mendorong peningkatan penjualan yang diharapkan, 

sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. 

Faktor-faktor tersebut antara lain : 

1.  Pertimbangan Pasar (Market Consideration)  

Saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, oleh 

karena itu keadaan pasar merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran 

tersebut.  

Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan adalah:  

a) Konsumen atau Pasar Industri  

Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang atau bahkan 

tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya berupa konsumen 

dan pasar industri, perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran.  
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b) Jumlah Pembeli Potensial  

Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka perusahaan dapat 

mengadakan penjualan secara langsung kepada pemakai.  

c) Konsentrasi Pasar Secara Geografis  

Secara geografis, pasar dapat dibagi kedalam beberapa konsentrasi seperti: 

industri tekstil, industri kertas, dan sebagainya. Untuk daerah konsentrasi 

yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi maka perusahaan dapat 

menggunakan distributor industri.  

d) Jumlah Pesanan  

Volume penjualan dari sebuah perusahaan akan sangat berpengaruh 

terhadap saluran yang dipakainya. Jika volume yang dibeli oleh pemakai 

industri tidak begitu besar, atau relatif kecil, maka perusahaan dapat 

menggunakan distributor industri.  

e) Kebiasaan dalam pembelian  

Kebiasaan membeli dari konsumen akhir dan pemakai industri sangat 

berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan dalam penyaluran. Termasuk 

dalam kebiasaan membeli ini, antara lain:  

a. Kemauan untuk membelanjakan uangnya.  

b. Tertariknya pada pembelian dengan kredit. 

c. Lebih senang melakukan pembelian yang tidak berkali-kali.  

d. Tertariknya pada pelayanan penjual. 

2.  Pertimbangan Barang (Product Consideration) 

 Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang ini antara lain:  
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a. Nilai unit  

Jika nilai unit dari barang yang dijual relatif rendah, maka produsen 

cenderung untuk menggunakan saluran distribusi yang panjang. Tetapi 

sebaliknya, jika nilai unitnya relatif tinggi, maka saluran distribusinya 

pendek atau langsung. 

b. Besar dan berat barang  

Manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut dalam hubungannya 

dengan nilai barang secara keseluruhan, dimana besar dan berat barang 

sangat menentukan. Jika ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan 

nilai barangnya, sehingga terdapat beban yang berat bagi perusahaan, maka 

sebagian beban tersebut dapat dialihkan kepada perantara. Jadi, perantara 

dapat menanggung sebagian dari ongkos angkut.  

c. Mudah rusaknya barang  

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

menggunakan perantara. Jika ingin menggunakannya maka harus dipilih 

perantara yang memiliki fasilitas penyimpanan yang cukup baik.  

d.  Sifat teknis  

Beberapa jenis barang industri seperti instalasi, biasanya disalurkan secara 

langsung kepada pemakai industri. Dalam hal ini produsen harus 

mempunyai penjual yang dapat menerangkan berbagai masalah teknis 

penggunaan dan pemeliharaannya. Mereka juga harus dapat memberikan 

pelayanan, baik sebelum, maupun sesudah penjualan. Pekerjaan semacam 

ini jarang sekali bahkan tidak pernah dilakukan oleh pedagang besar/grosir. 
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e. Barang standard dan pesanan  

Jika barang yang dijual berupa barang standard, maka dipelihara sejumlah 

persediaan pada penyalur. Demikian sebaliknya, kalau barang dijual 

berdasarkan pesanan, maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan.  

f. Luasnya product line  

Jika perusahaan hanya membuat satu macam barang saja, maka penggunaan 

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

banyak, maka perusahaan dapat menjual langsung kepada pengecer. 

3. Pertimbangan Perusahaan 

Dari segi perusahaan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah:  

a) Sumber pembelanjaan  

Penggunaan saluran distribusi langsung atau yang pendek biasanya 

memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu saluran 

distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang 

kuat dibidang keuangannya. Perusahaan yang tidak kuat kondisi 

keuangannya akan cenderung menggunakan saluran distribusi yang lebih 

panjang.  

b) Pengalaman dan kemampuan manajemen  

Biasanya perusahaan yang menjual barang baru, atau ingin memasuki 

pasaran baru, lebih suka menggunakan perantara. Hal ini disebabkan karena 

umumnya cara perantara sudah mempunyai pengalaman, sehingga 

manajemen dapat mengambil pelajaran dari mereka. 
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c) Pengawasan saluran  

Faktor pengawasan saluran kadang-kadang menjadi pusat perhatian 

produsen dalam kebijaksanaan saluran distribusinya. Pengawasan akan lebih 

mudah dilakukan jika saluran distribusinya pendek. Jadi yang ingin 

mengawasi penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek 

walaupun ongkosnya tinggi.  

d) Pelayanan yang diberikan oleh penjual  

Jika produsen ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti 

membangun ruang peragaan, mencarikan pembeli untuk perantara, maka 

akan banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya. 

4. Pertimbangan Perantara  

Dari segi perantara, terdapat beberapa faktor yang pertu dipertimbangkan yaitu:  

a) Pelayanan yang diberikan oleh perantara  

Jika perantara ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya 

dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan bersedia 

menggunakannya sebagai penyalur. 

b) Kegunaan perantara  

Perantara akan digunakan sebagai penyalur, apabila ia dapat membawa 

barang produsen dalam persaingan, dan selalu mempunyai inisiatif untuk 

memberikan usul tentang barang baru.  

c) Sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen  

Kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan oleh produsen, 

misalnya resiko turunnya harga, maka produsen memilihnya sebagai 
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penyalur. Hal ini dapat memperingan tanggung jawab produsen dalam 

menghadapi berbagai macam resiko.  

d) Volume penjual  

Dalam hal ini produsen cenderung memilih perantara yang dapat 

menawarkan barangnya dalam volume yang besar untuk jangka waktu yang 

lama.  

e) Ongkos  

Jika ongkos dalam penyaluran barang dapat lebih ringan dengan 

digunakannya perantara, maka hal ini dapat dilaksanakan terus.  

(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1234/1/manajemen-

arlina%20lbs4.pdf) 

Saluran distribusi menggerakkan barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen. Mereka memecahkan kesenjangan utama seperti waktu, tempat, 

pemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari mereka yang ingin 

menggunakannya. Saluran distribusi melakukan beberapa fungsi kunci. Sebagian 

membantu dalam melengkapi transaksi : 

1. Informasi 

Mengumpulkan dan mendistribusikan riset pemasaran dan informasi 

intelijen tentang faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan dalam lingkungan 

pemasaran yang dibutuhkan untuk merencanakan dan membantu terjadinya 

pertukaran. 
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2. Promosi 

Mengembangkan dan menyebarluaskan komunikasi persuasif berkenaan 

dengan suatu penawaran. 

3. Kontak 

Menemukan dan berkomunikasi dengan pembeli prospektif. 

4. Mencocokkan 

Membentuk dan menyesuaikan penawaran terhadap kebutuhan pembeli. 

5. Negosiasi 

Mencapai suatu kesepakatan atas harga dan kondisi lain dari penawaran 

sehingga kepemilikan dapat dipindahkan. 

Yang lainnya membantu menyempurnakan transaksi yang telah terpenuhi : 

1. Distribusi Fisik 

Memindahkan dan menyimpan barang. 

2. Pendanaan 

Mendapatkan dan menggunakan dana untuk menutup biaya kegiatan 

pendistribusian. 

3. Pengambilan Risiko 

Memperhitungkan risiko menjalankan tugas pendistribusian (Kotler, 2001 

: 8). 

Strategi distribusi tidak terlepas dari peran distributor dan agen. Distributor 

dan agen perlu diberdayakan, agar bisa memperluas area distribusi. Tanpa 

distributor dan agen yang andal, produk tidak dapat didistribusikan dengan baik. 

Akibatnya, produsen akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan omset 
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nya, sementara ia juga harus mempertahankan produknya berhadapan dengan 

banyak kompetitor. 

Pertimbangan dalam mencari distributor atau agen adalah kapabilitas 

distributor atau agen. Ada beberapa kriteria untuk distributor dan agen yang 

bonafid dan andal adalah : 

a. Memiliki jaringan distribusi yang luas. Produsen akan mendapat 

keuntungan yang cukup besar, jika distributornya memiliki jaringan 

distribusi yang kuat. Sebab, pemilik brand yakin bahwa dengan nama 

besar dan tingkat pelayanan yang diberikan distributor akan sangat 

mempengaruhi pendistribusian produk. 

b. Memiliki kapasitas keuangan yang memadai. 

c. Memiliki sarana transportasi atau armada pengiriman yang memadai. 

d. Memiliki armada penjualan yang besar. 

e. Memiliki cakupan area yang luas. Distributor yang menguasai cakupan 

area yang luas memiliki keunggulan tersendiri, sehingga produk dapat 

terdistribusi secara merata. 

f. Memiliki pengalaman yang memadai dalam mendistribusikan produk 

sejenis. 

g. Memiliki tingkat pelayanan yang baik di mata pelanggan. Produsen perlu 

menyelidiki dan menganalisis hal ini, sebab tingkat pelayanan sangat 

penting untung meningkatkan awareness terhadap brand corporate. 

h. Mempunyai kemampuan, reputasi dan sejarah prestasi perantara yang baik. 
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Agen diperlukan dalam jaringan distribusi karena ada dua alasan. Pertama, 

produk dapat terdistribusi dengan baik karena terfokus pada produk yang 

ada. Kedua, sistem keagenan memberi kinerja yang penuh komitmen 

karena agen harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh produsen 

yaitu hanya menjual produk dari satu produsen. Kalau dalam praktik ada 

age yang tidak hanya menjual satu produk, ia telah melanggar sistem 

keagenan (David Sukardi Kodrat, 2009 : 124). 

 

D. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

  Pemasaran langsung merupakan sistem pemasaran yang menggunakan 

berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan untuk 

mendapatkan respon secara langsung dari konsumen. Dalam pemasaran langsung, 

komunikasi promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual, dengan 

tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik 

melalui telepon, pos atau mendatangi langsung konsumen. 

  Menurut Kotler (2001 : 242), pemasaran langsung (direct marketing) terdiri 

atas komunikasi langsung dengan konsumen perorangan sasaran untuk 

memperoleh tanggapan segera. Dengan demikian, para pemasar langsung 

berkomunikasi langsung dengan pelanggan, sering berdasarkan pertemuan satu-

lawan-satu secara interaktif. Mereka benar-benar menyepadankan penawaran dan 

komunikasi pemasaran mereka dengan kebutuhan segmen sempit atau bahkan 

pembeli perorangan. Di luar pembangunan merek dan citra, mereka biasanya 

mencari tanggapan pelanggan secara langsung, segera, dan terukur. 

Universitas Sumatera Utara



 Menurut Saladin (2006 : 191) : 

  “Pemasaran langsung adalah suatu sistem pemasaran yang menggunakan 

suatu media iklan atau lebih, guna mendapatkan respons dan/atau transaksi yang 

bisa diukur di suatu lokasi”. 

 Menurut Kotler (2001 : 243) pemasaran langsung memberikan manfaat 

kepada pelanggan dalam berbagai cara. Pelanggan melaporkan bahwa berbelanja 

dari rumah itu menyenangkan, mudah, dan tidak repot. Berbelanja dari rumah ini 

menghemat waktu dan memperkenalkan kepada mereka pilihan barang lebih 

beragam. 

  Penjual juga memperoleh manfaat. Dengan teknologi sekarang, seorang 

pemasar langsung dapat memilih kelompok kecil atau bahkan konsumen 

perorangan, menyesuaikan tawarannya dengan kebutuhan dan keinginan khusus 

konsumen, dan mempromosikan tawaran ini melalui komunikasi yang telah 

disesuaikan dengan konsumen sasaran. Pemasar langsung ini dapat membangun 

hubungan yang berkelanjutan dengan setiap pelanggan. 

  Bentuk-bentuk komunikasi pemasaran langsung menurut Kotler (2001 : 

241) adalah : 

a. Penjualan tatap muka (face to face selling) 

Bentuk pertama dari direct marketing ini merupakan kunjungan penjualan 

yang dilakukan oleh para tenaga penjual atau armada penjual. 

b. Pemasaran pengeposan langsung (direct mail marketing) 

Direct mail marketing adalah aktivitas promosi barang atau jasa yang 

langsung ditujukan kepada konsumen atau pelanggan melalui media surat 

Universitas Sumatera Utara



(mail), kaset video, bahkan disket komputer, dengan harapan dapat 

menciptakan transaksi langsung. Tetapi akhir-akhir ini tiga bentuk baru 

pengiriman pos telah menjadi populer, yaitu: surat fax yang 

memungkinkan pengiriman pesan medium-kertas melalui jaringan telepon. 

Surat fax memiliki keunggulan utama atas surat biasa yaitu pesan tersebut 

dapat dikirim dan diterima hampir sesaat. Selain surat fax ada juga e-mail 

(electronic mail) yang memungkinkan pengguna mengirim pesan atau file 

langsung dari komputer ke komputer lainnya dan surat suara (voice mail) 

yang merupakan suatu sistem untuk menerima dan menyimpan pesan lisan 

di alamat telepon. 

c. Pemasaran katalog (catalog marketing) 

Pemasaran melalui katalog adalah bentuk pemasaran langsung dimana 

perusahaan mengirimkan satu atau lebih katalog kepada konsumen atau 

calon konsumen dengan harapan penerima katalog akan memesan. 

d. Telemarketing 

Telemarketing adalah penjualan barang/jasa melalui telepon. Pemasar 

menggunakan pemasaran telepon keluar untuk menjual langsung kepada 

konsumen dan bisnis. 

e. Pemasaran televisi tanggap-langsung (direct-response television 

marketing) 

Pemasaran televisi tanggap-langsung adalah pemasaran langsung melalui 

televisi, termasuk pengiklanan televisi tanggapan-langsung atau saluran 

belanja dari rumah (home shopping channels). 
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f. Pemasaran kios (kios marketing) 

 Kios marketing adalah pemasaran melalui “mesin penerima pesan 

pelanggan”, yang ditempatkan di toko, bandara dan tempat-tempat lain. 

g. Pemasaran online (online marketing) 

Pemasaran online adalah pemasaran yang dapat dijangkau seseorang 

melalui computer dan modem. 

 

E. Penjualan Tatap Muka (Personal Selling) 

  Penjualan tatap muka merupakan komunikasi secara individual sehingga 

tenaga-tenaga penjual secara langsung mengetahui keinginan, motif perilaku 

konsumen dan sekaligus dapat melihat reaksi konsumen. 

  Menurut Saladin (2003 : 139), personal selling adalah persentasi lisan 

dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan 

menciptakan penjualan. 

  Orang yang melakukan kegiatan penjualan memiliki beberapa macam 

sebutan, beberapa diantaranya adalah: wiraniaga (sales people), perwakilan 

penjualan (sales representative), account executive, konsultan penjualan (sales 

consultant), insinyur penjual (sales engineer), agen (agent), manajer distrik 

(district manager), dan perwakilan pemasaran (marketing representative). 

Wiraniaga adalah seseorang yang bekerja untuk suatu perusahaan dengan 

melakukan salah satu atau lebih dari berbagai aktivitas berikut ini yaitu 

memprospek, berkomunikasi, melayani, dan mengumpulkan informasi (Kotler, 

2001 : 199). 
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  Fungsi penting penjualan tatap muka (personal selling) menurut Saladin 

(2006 : 181), yaitu : 

1) Meningkatkan posisi persediaan barang (increased stock position). 

2) Menciptakan kegairahan pedagang terhadap suatu produk. 

3) Mendapatkan lebih banyak pedagang yang mengambil produk. 

 

F. Volume Penjualan 

  Menurut Ismaya (2006 : 253), sales volume adalah penjualan yang berhasil 

dicapai atau ingin dicapai oleh suatu perusahaan dalam suatu jangka waktu 

tertentu.  Sales volume  adalah jumlah produk atau merk suatu perusahaan yang 

terjual dalam suatu periode. Dapat disimpulkan bahwa volume penjualan adalah 

penjualan yang berhasil dicapai atau ingin dicapai oleh suatu perusahaan melalui 

jumlah produk atau merk suatu perusahaan yang terjual dalam suatu jangka waktu 

tertentu. 

 Strategi penjualan adalah memindahkan posisi pelanggan ke tahap 

pembelian (dalam proses pengambilan keputusan) melalui penjualan tatap muka. 

Umumnya tujuan penjualan dinyatakan dalam volume penjualan. Tujuan ini dapat 

dipecah berdasarkan penentuan apakah volume penjualan yang ingin dicapai itu 

berdasarkan per wilayah operasi atau per sales person di dalam suatu wilayah 

operasi. Tujuan operasi juga biasanya dinyatakan dalam target gross margin, 

tingkat pengeluaran maksimum atau pencapaian tujuan tertentu seperti merebut 

pelanggan pesaing. (Tjiptono, 2008 : 249). 

Masalah – masalah yang harus diatasi dalam strategi penjualan adalah : 
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1. Apakah penekanan diutamakan pada mempertahankan pelanggan saat ini 

atau menambah pelanggan yang ada. Keputusan tersebut ditentukan oleh 

lamanya wiraniaga berurusan dengan pelanggan, pertumbuhan status 

industri, kekuatan dan kelemahan perusahaan, kekuatan pesaing dan tujuan 

pemasaran (khususnya dalam menambah pelanggan). 

2. Meningkatkan produktivitas wiraniaga. Pemanfaatan biaya tinggi (untuk 

meningkatkan motivasi), kemajuan teknologi (telemarketing, 

teleconferencing, cybermarketing, dan penjualan terkompeterisasi) dan 

teknik penjualan inovatif (seperti persentasi dengan video) banyak 

menguntungkan pemasar dalam hal memproduktifkan sumber-sumber 

armada penjualnya. 

3. Siapa yang harus dihubungi bila berurusan dengan pelanggan organisasi. 

Hal ini menjadi masalah karena eksekutif yang berbeda dari pelanggan 

organisasi memiliki pengaruh masing-masing pada setiap tahap pada 

proses pembelian (consideration, acceptance, selection, dan evaluation). 

Untuk mengatasinya penyusun strategi, penjualan perlu mengetahui dan 

menentukan kapan dan siapa yang harus berhubungan dengan pelanggan 

organisasi, serta menganalisis situasi untuk menentukan siapa orang kunci 

yang harus dihubungi di pelanggan organisasi. 

4. Besarnya armada penjual yang efektif. Ada dua metode yang digunakan 

untuk menentukannya, yaitu :  
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a. Jumlah wiraniaga harus ditambah jika laba penjualan dari wiraniaga 

baru itu lebih besar atau sama dengan pengeluaran untuk sales people 

yang bersangkutan. 

b. Banyaknya wiraniaga harus ditentukan berdasarkan beban kerja. 

5. Metode kontak wiraniaga dengan pembeli : 

a. Penjual individual dan pembeli individual. 

b. Penjual individual dan kelompok pembeli. 

c. Tim penjual dan kelompok pembeli. 

d. Conference selling. 

e. Seminar selling. 

6. Jenis penjual yang digunakan : 

a. Company salesforce, yaitu karyawan penuh atau karyawan paruh 

waktu (part-time) yang digaji perusahaan. 

b. Contractual salesforce, organisasi atau individu yang dibayar 

berdasarkan transaksi penjualan yang dilakukannya, misalnya sales 

agent, broker, industrial agent, dan lain-lain. 

7. Struktur armada penjual : 

a. Territorial-structured salesforce, yaitu setiap wiraniaga yang 

ditugaskan di wilayah-wilayah tersendiri yang eksklusif dan menjual 

semua lini produk perusahaan. 

b. Product-structured salesforce, yaitu setiap wiraniaga yang masing-

masing membawahi satu lini produk perusahaan. 

Universitas Sumatera Utara



c. Market-structured salesforce, yaitu setiap wiraniaga dispesialisasikan 

berdasarkan lini pelanggan atau industri. 

d. Complex-structured salesforce, yaitu menggabungkan ketiga jenis 

struktur armada penjual diatas. 

(Tjiptono, 2008 : 250) 

 

2.2   Penelitian Terdahulu 

 Dewi Diana Banjarnahor (2006) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Peningkatan Volume Penjualan 

Produk Pocari Sweat pada PT. Amerta Indah Otsuka Medan”. Tujuan dari 

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui biaya dari saluran distribusi 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan atau tidak, 

serta untuk mengetahui efektif dan efisienkah saluran distribusi yang digunakan 

perusahaan. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif 

dan analisis kuantitatif. Hasil dari analisis penelitian ini menyatakan bahwa 

saluran distribusi perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan volume penjualan. Hasil penelitian tersebut adalah nilai koefisien b = 

103,34 yang menunjukkan bahwa apabila biaya distribusi naik sebesar Rp 1-, 

maka volume penjualan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 103,34, 

sedangkan nilai dari korelasi adalah 0,88. Hasil dari pengujian hipotesis diperoleh 

nilai  > (3,347 > 3,182) yang berarti bahwa saluran distribusi 

berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan dan nilai dari koefisien 

determinasi adalah sebesar 78,9 % yang artinya bahwa 78,9 % variabel dependen 
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(volume penjualan) dapat dijelaskan oleh variabel independen (biaya distribusi) 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar distribusi. 

Fadil Zubaidy (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Hubungan Harga dengan Tingkat Volume Penjualan pada PT. Sejati Utama 

Furniture Medan”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

apakah ada hubungan signifikan antara harga dengan tingkat volume penjualan 

pada PT. Sejati Utama Furniture Medan. Metode analisis penelitian yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi Pearson. Hasil dari 

analisis penelitian ini menyatakan bahwa koefisien korelasi antar variabel harga 

dengan variabel tingkat volume penjualan adalah -0,822 yang artinya terdapat 

hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Hasil dari pengujian hipotesis 

yang dilakukan dengan uji t menunjukkan bahwa nilai >  yaitu 

31,821 > -1,43 sehingga hipotesis ditolak dan hipotesis diterima yang 

artinya bahwa harga memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat volume 

penjualan. 

 

2.3  Kerangka Konseptual 

 Menurut Sugiyono (2004 : 49) kerangka konseptual merupakan sintesa 

tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Sedangkan menurut Kuncoro (2003 : 44) kerangka konseptual 

adalah pondasi utama di mana sepenuhnya proyek penelitian ditujukan, dalam hal 

ini merupakan jaringan antar variabel yang secara logis diterangkan, 
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dikembangkan, dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi 

melalui proses wawancara, observasi, dan survei literatur. 

 Menurut Kotler dan Gary Amstrong (2001 : 231), saluran distribusi dapat 

didefenisikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian produk jasa dari produsen ke konsumen sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang dikelola. 

 Pemasar menggunakan saluran distribusi untuk memamerkan atau 

menyerahkan produk fisik atau jasa kepada pembeli atau pengguna. Saluran 

distribusi disini termasuk distributor, gosir, pengecer dan agen, Kotler (2007 : 31). 

 Peranan saluran distribusi bila dikaitkan dengan peningkatan volume 

penjualan yaitu adanya pembagian distribusi yang sesuai atau tepat ke pasar 

sasaran. Hal ini terjadi apabila harga yang merupakan satu-satunya unsur dalam 

bauran distribusi menghasilkan pendapatan penjualan. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dibuat suatu skema kerangka 

konseptual penelitian, adalah : 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
Sumber: Kotler Amstrong 2001 (Data Diolah) 

 

2.4  Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak dicari kebenarannya 

melalui penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya 

merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 

masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui 

Agen Penjualan (X) 

 

Volume Penjualan (Y) 
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analisis data, Sulisyanto (2006 : 53). Sedangkan menurut Ginting & Situmorang 

(2008 : 99) hipotesis adalah kesimpulan yang diperoleh dari penyusunan kerangka 

pikiran, berupa proposisi deduksi. Merumuskan hipotesis berarti membentuk 

proposisi yang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinannya serta tingkat-tingkat 

kebenarannya. 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka konseptual, maka 

hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

 “Peranan agen penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan volume penjualan pada PT. Yakult Indonesia Persada Cabang 

Medan”. 
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