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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan uraian yang dibentuk dalam tabel untuk penelitian 

terdahulu mengenai analisis strategi distribusi yang menjadi refrensi pada 

penelitian. 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian 
Nama 

Penulis 
Hasil Penelitian 

Analisis Saluran Distribusi pada 

PT. Suprasurya Manggala di 

Karanganyar. (2003) 

Ersi 

Kurfiyati 

Penilitan ini membahas tentang analisis 

saluran distribusi pada obyek penelitian 

di Karanganyar yang mempunyai 

rumusan masalah manakah yang lebih 

menguntungkan menggunakan saluran 

distribusi langsung atau tidak langsung. 

Hasil dari penelitian ini yaitu saluran 

distribusi tidak langsung lebih 

menguntungkan dikarenakan volume 

penjualan lebih banyak dan biaya 

distribusi per unitnya lebih murah. 

Stretegi Distribusi PT. CLTM 

Central di Bandarlampung 

dengan Pendekatan Analisis 

SWOT. (2016) 

Theodosius 

Giovanni 

Rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu apakah strategi pada obyek 

penelitian saat ini sudah tepat dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Alat 

analisis yang dipergunakan adalah 

matriks EFE, IFE, IE serta analisis 

SWOT dan menghasilkan kesimpulan 

analisis yaitu perusahaan tersebut 

memiliki rantai pasokan yang baik serta 

hubungan professional dengan pemasok 

yang mampu membuat proses distribusi 

dapat berjalan dengan baik, selain itu 

sumber daya manusia yang 

berpengalaman mampu menjalin 

hubungan baik dengan pelanggan. 
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Analisis Strategi Distribusi 

untuk Meningkatkan Volume 

Penjualan pada PT. Salama 

Nusantara. (2013) 

Oky 

Ardiyanta 

Penilitan ini membahas mengenai 

bagaimana strategi distribusi yang 

dipakai dan bagaimana penerapannya 

pada obyek penelitian agar dapat 

meningkatkan volume penjualan. Hasil 

penelitian ini adalah obyek penelitian 

menggunakan dua strategi distribusi 

yaitu strategi intensif dan strategi selektif 

akan tetapi belum tepat dikarenakan 

terdapat berbagai kendala, sehingga 

disarankan untuk menggunakan strategi 

intensif karena strategi tersebut 

mempermudah pengecer untuk 

mendapatkan produk sehingga volume 

penjualan meningkat. 

Sumber: Data Sekunder (2017). 

Penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh Ersi Kurfiyati yang berjudul 

Analisis Saluran Distribusi pada PT. Suprasurya Manggala di Karanganyar yang 

membahas mengenai manakah yang lebih menguntungkan menggunakan saluran 

distribusi langsung atau distribusi tidak langsung. Penelitian terdahulu kedua 

ditulis oleh Theodosius Giovanni yang berjudul Stretegi Distribusi PT. CLTM 

Central di Bandarlampung dengan Pendekatan Analisis SWOT yang membahas 

strategi distribusi dengan menggunakan alat analisis matriks EFE, IFE, IE dan 

analisis SWOT. Penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Oky Ardiyanta yang 

berjudul Analisis Strategi Distribusi untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada 

PT. Salama Nusantara yang membahas mengenai manakah strategi distribusi yang 

tepat untuk dilakukan oleh obyek penelitian agar dapat meningkatkan volume 

penjualan. 
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2.2. Manajemen 

2.2.1. Pengertian Manajemen 

Menurut Robbins & Coulter (2010: 7), manajemen adalah aktivitas 

kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang 

lain, sehinga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. 

Efisiensi merujuk pada maksud mendapatkan sebesar-besarnya output dari 

sekecil-kecilnya input. Sedangkan seseorang yang melakukan koordinasi dan 

pengawasan terhadap pekerjaan orang lain demi mencapai sasaran-sasaran 

organisasi disebut manajer.  

2.2.2. Fungsi Manajemen 

Fungsi dari manajemen menurut Robbins & Coulter (2010: 9), terdiri 

dari lima buah fungsi yaitu perencanaan (planning), penataan (organizing), 

penugasan (commanding), pengkordinasian (coordinating), dan pengendalian 

(controlling). Fungsi-fungsi itu telah dipadatkan menjadi empat buah fungsi 

yaitu perencanaan (planning), penataan (organizing), kepemimpinan 

(leading), dan pengendalian (controlling). Perencanaan (planning) 

mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan 

rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas. Penataan (organizing) 

menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang 

akan mengerjakannya. Kepemimpinan (leading) yaitu untuk memotivasi, 

memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan 

orang-orang lain. Pengendalian (controlling) mengawasi aktivitas-aktivitas 

demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana. 
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2.2.3. Peran Manajemen 

Mintzberg (1980: 93), mengemukakan bahwa peran-peran manajemen 

dibagi menjadi 3, yaitu: 

1) Peran Jembatan Antar-Pribadi (Interpersonal Roles) yang meliputi 

panutan, pimpinan, dan penghubung. 

2) Peran Penyambung Informasi (Informational Roles) yang terdiri dari 

pengawas, penyebar berita, dan juru bicara. 

3) Peran Pengambil Keputusan yang terdiri dari 

pengusaha/pelopor/pendobrak, pengentas kendala, pengalokasi 

sumber-daya, dan perunding. 

2.3. Pengertian Strategi 

 Dibawah ini merupakan pengertian dari strategi menurut beberapa ahli, 

yaitu: 

1) Robbins & Coulter (2010: 213), strategi adalah rencana mengenai 

bagaimana sebuah organisasi akan melakukan apa yang perlu dikerjakan 

dalam bisnis, bagaimana mereka akan menang bersaing, dan bagaimana 

perusahaan menarik serta memuaskan pelanggan agar dapat mencapai 

tujuannya. 

2) Menurut Pearce & Richard B. Robinson (2013: 4), strategi adalah 

rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi 

dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan. 

3) Gaspersz (2005; 19), mengemukakan bahwa strategi adalah merupakan 

sekumpulan tindakan terintegrasi yang konsisten dengan visi jangka 



11 

 

panjang organisasi yang memberikan pencapaian keunggulan hasil yang 

berkelanjutan. Strategi biasanya dikembangkan pada tingkat atas 

organisasi, tetapi dilaksanakan oleh tingkat bawah organisasi. 

2.4. Pengertian Manajemen Strategi 

 Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian dari 

manajemen strategi, yaitu: 

1) Menurut Robbins & Coulter (2010: 214), manajemen strategi adalah 

proses enam langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi strategi. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi misi, tujuan, 

dan strategi organisasi saat ini. Langkah kedua yaitu melakukan analisis 

eksternal. Langkah ketiga yaitu melakukan analisis internal. Langkah 

keempat yaitu memformulasikan strategi. Lalu langkah kelima dan 

keenam adalah mengimplementaskan strategi dan mengevaluasi hasil. 

Manajemen strategi sangatlah penting untuk diketahui karena untuk 

memahami ke mana arah perusahaan serta mengetahui pesan yang ingin 

disampaikan kepada pelanggan dan kompetitor.  

2) Pearce & Richard B. Robinson (2013: 3), berpendapat bahwa manajemen 

strategi adalah suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang 

menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

3) Hunger & Wheelen (2003:4), menjelaskan manajemen strategi adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi 
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pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan 

evaluasi serta pengendalian. 

2.5. Pengertian Visi dan Misi 

 Gaspersz (2005: 14), mengemukakan bahwa visi adalah suatu gambaran 

ideal yang ingin dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Ia juga 

menyatakan bahwa: 

1) Visi diciptakan melalui konsensus. 

2) Bentuk-bentuk citra atau gambaran idela di masa yang akan datang, yang 

mempengaruhi mental orang-orang untuk berhasrat mencapainya. 

3) Menggambarkan sesuatu yang mungkin, tidak perlu harus bisa 

diperkirakan. 

4) Memberikan arah dan fokus. 

5) Mepengaruhi orang-orang untuk menuju ke misi. 

6) Tidak memiliki waktu batas. 

Sedangkan pengertian misi menurut Gaspersz (2005: 16), adalah: 

1) Sebuah pernyataan bisnis dari perusahaan. 

2) Menyatakan alasan-alasan bisnis dari perusahaan. 

3) Tidak menyatakan suatu hasil. 

4) Tida ada batas waktu atau pengukuran. 

5) Memberikan basis untuk pembuatan keputusan tentang alokasi sumber 

daya dan penetapan tujuan yang tepat 

6) Mendefinisikan bisnis sekarang dan yang akan datang dalam bentuk 

produk, skor, pelanggan, alasan-alasan, dan pasar. 
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2.6. Pengertian Pemasaran 

 Berikut ini merupakan pengertian pemasaran menurut definisi para ahli, 

yaitu: 

1) Menurut Boyd (2000: 4), Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

2) Kotler & Keller (2009: 5), berpendapat bahwa pemasaran adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah 

satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi 

kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. 

3) David (2002: 3), mengemukakan pemasaran didefinisikan sebagai telaah 

terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melaluii 

pedagang perantara sampai ke tangan konsumen. 

2.7. Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Kotler & Keller (2009: 5), mengemukakan bahwa manajemen pemasaran 

sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Menurutnya, tugas dari 

manajemen pemasaran antara lain: 

1) Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 

2) Menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. 

3) Berhubungan dengan pelanggan. 
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4) Membangun merek yang kuat. 

5) Membentuk penawaran pasar 

6) Menghantarkan nilai 

7) Mengomunikasikan nilai 

8) Menciptakan pertumbuhan jangan panjang. 

2.8. Strategi STP (Segmenting, Targeting, Positioning) 

2.8.1. Segmenting 

Menurut Tjiptono (2002: 69), segmentasi pasar dapat diartikan 

sebagai proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang 

bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen, dimana masing-masing 

segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Pemasar 

memandang suatu pasar tertentu terdiri dari banyak bagian yang lebih kecil 

yang masing-masing bagian memiliki karakteristik tertentu yang sama (dalam 

bagian tersebut). Berdasarkan segmentasi tersebut, kemudian perusahaan 

berusaha mengembangkan program-program pemasaran yang terpisah 

(umumnya dengan produk yang berbeda) untuk memenuhi kebutuhan khas 

masing-masing segmen. 

Schiffman & Kanuk (2008), mengemukakan bahwa segmentasi pasar 

dapat didefinisikan sebagai proses membagi pasar menjadi irisan-irisan 

konsumen yang khas yang mempunyai kebutuhan atau sifat yang sama dan 

kemudian memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan sasaran 

bauran pemasaran yang berbeda. 
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Kotler & Keller (2009: 5), menyebutkan segmen pasar terdiri dari 

sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan 

yang serupa. Segmentasi pasar dibagi menjadi beberapa segmentasi yaitu 

segmentasi geografis, segmentasi demografi, segmentasi psikografis, dan 

segmentasi perilaku. 

1) Segmentasi Geografis 

Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi 

berbagai unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, 

kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat 

beroperasi di satu atau beberapa wilayah. 

2) Segmentasi Demografis 

Dalam Segmentasi demografis, perusahaan membagi pasar 

menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variable seperti usia, 

ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, 

pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas 

sosial.  

3) Segmentasi Psikografis 

Psikografi adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan 

demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi 

psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan 

sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Orang-orang 

di dalam kelompok demografi yang sama bisa memiliki profil 

psikografis yang berbeda. 
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4) Segmentasi Perilaku 

Dalam  segmentasi perilaku, pemasar membagi pembeli 

menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, 

penggunaan, atau respons sebuah produk. 

   2.8.2. Targeting 

Tjiptono dan Chandra (2012: 162), mengemukakan bahwa targeting 

yaitu proses mengevaluasi dan memilihi satu atau beberapa segmen pasar 

yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran 

spesifik perusahaan. Tiga kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan 

segmen yang akan ditarget, yaitu: 

1) Memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan 

menguntungkan bagi perusahaan. 

2) Harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang 

bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk 

mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan untuk 

mendominasi segmentasi pasar yang dipilih. 

3) Segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi 

persaingannya yang secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi daya tarik target segmen. 

2.8.3. Positioning 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2012: 1), positioning adalah cara 

produk, merek, atau organisasi perusahaan dipersepsikan secara relative 

dibandingkan dengan produk, merek atau organisasi pesaing oleh pelanggan 
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saat ini maupun calon pelanggan. Posititioning adalah bagaimana sebuah 

produk dimata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing, 

dalam hal ini termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan serta 

competitive advantage. Inilah alasan kenapa konsumen memilih produk suatu 

perusahaan bukan produk pesaing. 

2.9. Distribusi 

2.9.1. Pengertian Distribusi 

 Fred R. David (2009: 201), mengemukakan bahwa distribusi 

mencakup penggudangan, saluran-saluran distribusi, cakupan distribusi, 

lokasi tempat ritel, wilayah penjualan, tingkat dan lokasi persediaan, kurir 

transportasi, penjualan grosir dan ritel. 

Menurut Kotler & Keller (2009: 5), saluran distribusi adalah suatu 

media yang digunakan untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan 

produk fisik atau jasa kepada pelanggan atau pengguna. Saluran distribusi 

mencakup distributor, pedagang grosir, pengecer, dan agen. 

Sedangkan menurut Kotler & Armstrong (2008), saluran distribusi 

merupakan sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membantu 

membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 

konsumen atau pengguna bisnis. Perusahaan dapat merancang saluran 

ditribusi untuk membuat produk jasa tersedia bagi pelanggan dengan cara 

berbeda. Gambaran saluran distribusi dapat dilihat pada Gambar 2.1. yang 

dibagi menjadi dua bagian yaitu mendistribusikan produk atau jasa untuk 

konsumen dan pengguna bisnis. 
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Tjiptono (2002: 185), mengemukakan bahwa distribusi dapat diartikan 

sebagai kegiatan pemasaran yang berusahan memperlancar dan 

mempermudah penyamapian barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, 

jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Dalam pelaksaan aktivitas-

aktivitas distribusi, perusahaan kerapkali harus berkerja sama dengan 

berbagai perantara dan saluran distribusi untuk menawarkan produknya ke 

pasar. Sementara itu yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah rute 

atau rangkaian perantara, baik yang dikelola pemasar maupun yang 

independen, dalam menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Alur 

produk dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen dalam saluran 

distribusi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Menurut Tjiptono (2002: 204), distribusi barang dibedakan antara 

saluran untuk memindahkan hak kepemilikan barang dan saluran untuk 

memindahkan barang secara fisik. Distribusi fisik adalah segala kegiatan 

untuk memindahkan barang dalam kuantitas tertentu, ke suatu tempat 

tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Perpindahan fisik ini dapat berupa 

perpindahan barang jadi dari jalur produksi ke konsumen akhir dan 

perpindahan bahan mentah dari sumber ke jalur produksi. Fungsi-fungsi 

dalam distribusi fisik meliputi: 

1) Transportation, yaitu memilih cara yang tepat untuk memindahkan 

barang ke tempat yang jauh jaraknya. Ini merupakan fungsi utama 

dari distribusi fisik. Alternatif-alternatif moda angkutan bisa meliputi 
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rel (kereta api), air (kapal), truk, udara (pesawat), maupun 

menggunakan jaringan pipa khusus. 

2) Storage dan warehousing, yaitu menyimpan barang untuk sementara, 

menunggu untuk dijual atau dikirim lebih lanjut. 

3) Inventory central, yaitu pemilihan alternative apakah penyimpanan 

harus dilakukan terpusat atau tersebar. 

4) Material handling, yaitu pemilihan alat yang tepat untuk 

memindahkan barang ke tempat yang dekat, seperti Gudang, ke 

kendaraan, ke retail store, dan sebagainya. 

5) Border processing, yaitu kegiatan-kegiatan seperti penentuan syarat-

syarat pengiriman, mempersiapkan dokumen, dan lain-lain. 

6) Protective packaging, yaitu penentuan wadah barang agar terhindar 

dari berbagai kerugian yang timbul selama pengiriman. 

Perusahaan-perusahaan yang membantu dalam proses distribusi fisik 

disebut dengan facilitator atau facilitating agencies. Facilitator ini dapat 

meliputi perusahaan transportasi, perusahaan asuransi, perusahaan, yang 

menyewakan Gudang (public dan pivate warehouse), perusahaan pembiayaan 

(bank, perusahaan anjak piutang/factor, floor planning), dan sebagainya. 

Perlu diperhatikan bahwa facilitator bukanlah anggota di dalam suatu saluran 

distribusi. 
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Gambar 2.1. Saluran Distribusi 

Sumber: Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi Ke-12. 

Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008. 

2.9.2. Wholesaling 

Menurut Tjiptono (2002: 200), Wholesaling adalah segala kegiatan 

menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir 

untuk tujuan dijual kembali atau untuk pemakaian bisnis. Perusahaan yang 

melakukan kegiatan wholesaling ini disebut wholesaler (distributor, jobber). 

Meskipun demikian produsen yang mekaukan kegiatan wholesaling tidak 

dapat disebut wholesaler. Umumnya produsen menggunakan pedagang grosir 

jika mereka efisien dalam menjalankan fungsi-fungsi berikut: 

1) Selling and Promoting, menyediakan wiraniaga bagi produsen untuk 

mencapai dan melayani pelanggan dengan biaya rendah. 

2) Buying and Assortment Building, pedangan grosir mampu memilih 

dan menentukan keanekaragaman item produk yang dibutuhkan oleh 

pelanggan. 
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3) Bulk Breaking, pedagang grosir membeli produk dari produsen 

dalam partai besar dan kemudian memecahnya dalam unit-unit yang 

lebih kecil. 

4) Warehousing, pedagang grosir menyimpan persediaan sehingga 

mengurangi biaya persediaan dan risiko pemasok serta pelanggan. 

5) Transportation, pedagang grosir dapat menyalurkan barang lebih 

cepat daripada produsen karena mereka lebih dekat dengan 

pelanggan. 

6) Financing, pedagang grosir membantu keuangan pelaggan dan 

pemasok dengan menjual secara kredit, memesan barang lebih awal, 

dan membayar tepat waktu. 

7) Risk Bearing, pedagang grosir menanggung risiko-risiko seperti 

kecurian, kerusakan, kadaluarsa, dan kerugian lainnya yang 

berkaitan dengan kepemilikan barang. 

8) Market Information, pedagang grosir menyajikan informasi bagi 

pemasok dan pelanggannya tentang aktivitas pesaing, produk baru, 

perkembangan harga, dan sebagainya. 

9) Management Service and Counseling, pedagang grosir juga sering 

membantu para pengecer, misalnya melatih para wiraniaganya, 

menata layout dan etalase toko, dan membuat system akuntansi serta 

pengawasan persediaan. Di samping itu, pedagang grosir juga 

membantu pelanggan industrinya dengan memberikan pelatihan-

pelatihan dan jasa-jasa teknis.  
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Secara garis besar, pedangan grosir dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kategori, yaitu merchant wholesaler, broken dan agent, serta kantor pusat dan 

kantor cabang produsen. 

1) Merchant wholesalers, yaitu perusahaan independen yang 

mempunyai hak kepemilikan atas barang dagangan yang mereka jual 

(mereka membelinya terlebih dahulu) dan melakukan hampir semua 

fungsi wholesaling. Mereka ini kadangkala disebut pula distributor, 

jobber atau mill supply house. Sebagaian besar perusahaan yang 

terjun dalam bisnis wholesaling tergolong dalam Merchant 

wholesaler. 

2) Broker dan agen, yakni perantara yang hanya berfungsi 

memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli, yang karena itu 

barang yang dijual bukanlah milik mereka. Biasanya mereka juga 

berspesialisasi pada produk dan pelanggan tertentu. 

a. Broker merupakan perantara yang fungsi utamanya adalah 

mempertemukan penjual dan pembeli serta membantu 

kelancaran proses negosiasi. Untuk pekerjaan mereka mendapat 

komisi dari pihak yang menyewanya. 

b. Agen adalah perantara yang mewakili penjual atau pembeli 

dalam transaksi dan dalam hal ini hubungan kerja dengan 

kliennya bersifat lebih permanen daripada broker. 

3) Kantor pusat dan kantor cabang ritel/produsen, berbeda dengan 

Merchant wholesaler, broker dan agen, kantor cabang produsen 

sepenuhnya dimiliki oleh produsen. Produsen melaksanakan fungsi-
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fungsi wholesaling bila tidak ada perantara yang melaksanakan 

aktivitas-aktivitas wholesaling, jumlah pelanggan sangat sedikit dan 

terkonsentrasi secara geografis atau bila peasanan berjumlah besar 

dan membutuhkan perhatian tersendiri. 

a. Kantor pusat dan kantor cabang penjualan. Produsen sering 

membuka kantor pusar dan kantor cabang penjualan sendiri 

supaya dapat elbih mengendalikan sepenuhnya persediaan, 

penjualan, dan promosi. 

b. Kantor pembelian. Banyak pengecer yang membuka kantor 

pembelian di pasar-pasar utama, yang fungsinya sama seperti 

agen dan broker (namun merupakan bagian dari organisasi 

pembeli). 

2.10. Strategi Distribusi 

Tjiptono (2002: 205), mengemukakan bahwa strategi distribusi berkenaan 

dengan penentuan dan manajemen saluran distribusi yang dipergunakan oleh 

produsen untuk memasarkan barang dan jasanya, sehingga produk tersebut dapat 

sampai di tangan konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, 

pada waktu diperlukan, dan ditempat yang tepat. Secara garis besar terdapat enam 

macam strategi distribusi yang dapat digunakan, yaitu: 

1) Strategi struktur saluran distribusi. 

2) Strategi cakupan distribusi. 

3) Strategi saluran distribusi berganda. 

4) Strategi modifikasi saluran distribusi. 
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5) Strategi pengendalian slauran distribusi. 

6) Strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. 

2.10.1. Strategi Struktur Saluran Distribusi 

 Menurut Tjiptono (2002: 205), strategi ini berkaitan dengan penentuan 

jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari 

produsen ke konsumen. Alternatif yang dipilih dapat berupa distribusi 

langsung atau distribusi tidak langsung. Tujuan dari strategi ini adalah untuk 

mencapai jumlah pelanggan yang optimal pada waktu yang tepat dan dengan 

biaya yang rendah namun dapat meraih dan menjaga tingkat pengendalian 

distribusi tertentu. 

 Marwan (1986), mengemukakan distribusi langsung adalah suatu cara 

penyampaian barang ke tangan konsumen akhir yang dilakukan sendiri oleh 

produsen barang tersebut tanpa melalui pihak lain sebagai perantara. 

Distribusi tak langsung adalah produsen yang menggunakan jasa perantara 

sebagai pihak yang menjembatani hubungan antara produsen dengan 

konsumen akhir. 

 Terdapat beberapa metode menurut Tjiptono (2002: 206) untuk 

memilih alternatif strategi struktur saluran distribusi, yaitu: 

1) Postponement-speculation theory 

Teori ini dikembangkan oleh Bucklin yang mendasarkan 

pemilihan saluran distribusi pada risiko, ketidak pastian, dan biaya 

yang dapat timbul dalam transaksi. Penundaan berarti berupaya 

mengurangi resiko dengan mencocokkan produksi dengan 



25 

 

permintaan aktual pelanggan. Penekanan yang kuat pada aspek ini 

berarti efisiensi dalam saluran distribusi menjadi perhatian utama. 

Sedangkan spekulasi berarti berupaya mengatasi risiko dengan 

mengubah bentuk dan garakan perpindahan barang didalam saluran. 

Oleh karena itu itu aktivitas spekulasi ini menyebabkan skala 

ekonomis dalam produksi, mengurangi biaya pemesanan yang 

sering, dan menghilangkan opportunity cost. 

2) Goods Approach 

Teori ini dikembangkan oleh Aspinwall yang menyatakan 

bahwa karakteristik produk yang menentukan metode distribusi yang 

tepat dan ekonomis. Karakteristik produk yang dimaksudkan oleh 

Aspinwall adalah: 

a. Replacement rate, yaitu tingkat pembelian dan penggunaan 

produk oleh pelanggan untuk mendapatkan kepuasan yang 

diharapkannya dari produk tersebut. 

b. Gross Margin, yaitu perbedaan harga jual dan biaya-biaya 

langsung yang terjadi di tingkat-tingkat distribusi untuk 

mendekatkan barang ke pelanggan. 

c. Adjustment, yaitu jasa-jasa yang harus diberikan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

d. Time of consumptioin, yaitu jangka waktu pemakaian produk 

yang memberikan nilai yang diharapkan. 
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e. Searching time, yaitu waktu tempuh kendaraan ke retail store 

atau jarak yang harus ditempuh pelanggan untuk membeli 

produk. 

3) Financial Approach 

Pada pendekataan ini pilihan produsen pada saluran distribusi 

ditentukan oleh sumber keuangannya dan kebutuhan akan 

pengendalian distribusi produknya. Pengendalian disini maksudnya 

adalah keinginan produsen untuk dapat memutuskan harga eceran, 

outlet distribusi, pelanyaan kepada pelanggan, fasilitas penyimpanan 

dan iklan. 

4) Pertimbangan Lain 

Selain ketiga pertimbangan tersebut, ada beberapa 

pertimbangan lain yang dapat digunakan, di antaranya adalah: 

a. Perkembangan teknologi, misalnya perkembangan 

telekomunikasi, sarana transportasi, penyempurnaan kemasan, 

dan adanya refrigerated cars memungkinan perluasan layanan 

eceran makanan siap santap. 

b. Faktor sosial dan standar etika, terutama berkenaan dengan 

produk-produk yang sifatnya sensitive dan bisa menimbulkan 

masalah social, misalnya yang berbau pornografi, minuman 

keras, dan sebagainya. 

c. Regulasi pemerintah, misalnya obat dengan resep dokter tidak 

boleh diperdagangkan secara bebas di kios-kios atau pasar 

swalayan. 
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d. Tipologi, pola populasi, dan luasnya daerah geografis, misalnya 

untuk daerah perkotaan, produsen melakukan distribusilangsung 

kepada para pengecer, sedangkan di daerah pedesaan mungkin 

memanfaatkan jasa pedagang grosir yang kemudian akan 

menjualnya kepada para pengecer untuk selanjutnya di pasarkan 

kepada konsumen akhir. 

e. Kebudayaan, dimana sifat atau ciri kultural bisa berpengaruh 

terhadap adopsi struktur saluran distribusi tertentu. Sebagai 

contoh, disebagaian besar tempat-tempat di Swiss, buah-buahan 

dan sayuran dijual di pasar sentral pada pagi hari oleh vendor-

vendor kecil, meskipun di mana-mana terdapat pasar swalayan 

modern. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga kini, karena 

memungkinkan setiap pelanggan untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat sambal berbelanja. 

2.10.2. Strategi Cakupan Distribusi 

Tjiptono (2002: 208), mengemukakan bahwa strategi ini berkaitan 

dengan penentuan jumlah perantara di suatu wilayah atau market exposure. 

Tujuan dari strategi ini melayani pasar dengan biaya yang minimal namun 

bisa menciptakan citra produk yang diinginkan. Terdapat tiga macam jenis 

strategi cakupan distribusi, yaitu: 

1) Distribusi Ekslusif 

Produsen hanya menunjuk satu orang perantara khusus untuk 

menyalurkan barangnya di daerah atau wilayah tertentu, dengan 
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syarat perantara itu tidak boleh menjual produk produsen lain. 

Strategi ini membutuhkan adanya kemitraan yang kuat antara 

produsen dan perantara. Keuntungan distribusi ekslusif meliputi: 

a. Loyalitas perantara relatif tinggi, sehingga perusahaan dapat 

memperoleh dukungan penjulan yang besar dan data-data yang 

diperlukan untuk forecasting dan riset pasar. 

b. Meningkatkan citra produk. 

c. Tingkat pengendalian yang tinggi atas harga dan jasa yang 

diberikan perantara. 

Sedangkan kerugian dari strategi ekslusif antara lain: 

a. Volume penjualan relatif rendah. 

b. Oleh karena hanya tergantung pada satu perantara, opportunity 

cost produsen di suatu dareah menjadi besar. 

c. Distribusi ekslusif sering menjadi sasaran undang-undang Anti 

Monopoli di beberapa negara. 

2) Distribusi Intensif 

Produsen berusaha menyediakan produknya di semua retail 

outlet yang mungkin memasarkannya. Keuntungan dari strategi ini 

adalah produk perusahaan tersedia luas di pasar. Selain keuntungan 

tersebut alternative ini mengandung risiko-risiko sebagai berikut: 

a. Item yang dijual harus murah harganya dan turnovernya cepat. 

b. Sulit mengendalikan gerai ritel yang jumlahnya banyak dan 

tersebar luas. 
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c. Komitmen retailer untuk melakukan promosi produk rendah. 

3) Distribusi Selektif 

Strategi menempatkan produk perusahaan di beberapa retail 

outlet saja dalam suatu daerah tertentu. Keuntungan dari strategi ini 

adalah mampu mendapatkan cakupan pasar yang cukup luas dengan 

tingkat pengendalian yang besar tanpa biaya tinggi. Di samping itu, 

strategi ini juga memberikan laba yang cukup besar bagi produsen 

dan perantara itu sendiri. Adapun kerugian dari strategi ini adalah 

apabila gagal memperoleh cakupan pasar bagi produk, maka 

risikonya tinggi. 

2.10.3. Strategi Saluran Distribusi Berganda 

Saluran distribusi yang berbeda mungkin dibutuhkan untuk mencapai 

segmen-segmen pelanggan yang berbeda dalam pasar yang luas. Oleh karena 

itu beberapa perusahaan menerapkan strategi saluran distribusi berganda 

(multiple channel strategy), yaitu penggunaan lebih dari satu saluran yang 

berbeda untuk melayani beberapa segmen pelanggan menurut Tjiptono 

(2002: 209). Tujuannya adalah untuk memperoleh akses yang optimal pada 

setiap segmen. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat 

memperluas cakupan pasar, menurunkan biaya saluran, dan lebih 

menyeragamkan penjualannya. Penggunaan saluran distribusi ganda ini ada 

dua jenis, yaitu: 

1) Saluran komplementer, yaitu jika masing-masing saluran menjual 

produk yang tidak saling berhubungan atau melayai segmen pasar 
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yang tidak saling berhubungan. Tujuan dari penggunaan saluran 

komplementer adalah untuk mencapai segmen pasar yang tidak 

dapat dicapai oleh saluran distribusi perusahaan yang ada sekarang. 

Ada beberapa alasan mengapa strategi ini dipilih, yaitu: 

a. Saluran distribusi yang ada telah mencapai titik jenuh, sehingga 

produk baru harus didistribusikan melalui saluran yang berbeda. 

b. Saluran distribusi tradisional telah terhenti pertumbuhannya. 

c. Perusahaan melayani suatu daerah yang pada satu tempat 

penduduknya padat tetapi di tempat lain penduduknya jarang. 

d. Karakteristik produk perusahaan tidak memenuhi syarat untuk 

disalurkan di suatu saluran, sehingga harus didistribusikan 

melalui saluran lain. 

2) Saluran kompetitif, yaitu jika produk yang sama dijual melalui dua 

saluran yang berbeda tapi bersaing satu sama lain. Tujuan dari 

strategi ini adalah untuk meningkatkan penjualan. Hal ini didasarkan 

pada pandangan bahwa jika para distributor harus saling bersaing, 

baik dalam menjual produk perusahaan maupun produk perusahaan 

lainnya, maka masing-masing distributor akan berkerja dan berusaha 

secara gigih. Melalui persaingan seperti ini, diharapkan penjualan 

produk perusahaan juga terangkat. Meskipun demikian, strategi ini 

memerlukan penanganan yang cermat, karena strategi ini 

mengandung risiko besar berupa beralihnya distributor sehingga 

lebih suka menjual produk perusahaan lain. 
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2.10.4. Strategi Modifikasi Saluran Distribusi 

Menurut Tjiptono (2002: 210), strategi modifikasi saluran distribusi 

(channel modification strategy) adalah stategi mengubah susunan saluran 

distribusi yang ada berdasarkan evaluasi dan peninjauan ulang. Sistem 

distribusi memang perlu secara terus-menerus ditinjau dan atur kembali untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan di pasar. Perubahan-

perubahan yang terjadi di pasar antara lain mencakup: 

1) Perubahan di pasar konsumen (berkembang, menciut, dan 

sebagainya) dan kebiasaan membeli. 

2) Timbulnya kebutuhan sehubungan dengan jasa, suku cadang, atau 

bantuan teknis. 

3) Perubahan pandangan atau perspektif pesaing. 

4) Perubahan kepentingan relative dari tipe outlet. 

5) Perubahan kemampuan keuangan perusahaan. 

6) Perubahan volume penjualan pada produk saat ini, misalnya 

dikarenakan produk telah mencapai tahap ketiga (kedewasaan) 

dalam Product Life Cycle. 

7) Perubahan pada strategi produk (produk baru), strategi harga 

(penurunan harga yang besar untuk merebut dominasi pasar), dan 

strategi promosi (penekanan dalam iklan). 

8) Munculnya saluran distribusi baru dan inovatif. 

9) Munculnya pesaing-pesaing baru. 
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Dengan mengubah susunan saluran distribusi diharapkan perusahaan 

dapat menjaga system distribusi yang optimal pada perubahan-perubahan 

lingkungan tertentu. 

1) Evaluasi Saluran 

 Evaluasi pada saluran ini harus menggunakan kriteria-

kriteria yang tepat. Kriteria utama yang dapat digunakan meliputi: 

a. Biaya distribusi, dalam hal ini informasi yang dibutuhkan adalah 

klasifikasi biaya utama serta sub-biaya utama, misalnya biaya 

persediaan, biaya pemrosesan pesanan, retur penjualan, biaya 

pelayanan, biaya transportasi, biaya pengepakan, biaya 

pergudangan, dan lain-lain. Dari data-data tersebut selanjutnya 

dilakukan analisis biaya, seperti memprediksi perilaku biaya 

atau mengestimasi biaya saluran alternatif dengan memakai 

data-data yang relevan. 

b. Cakupan pasar (penetrasi), yaitu memprediksi perubahan 

penjualan jika penetrasi baru benar-benar dilakukan. 

c. Layanan pelanggan (customer service), yaitu mengidentifikasi 

jasa pelayanan yang diinginkan pelanggan dan kemudian 

memilih saluran distribusi dengan cara mencocokkan 

kesanggupan dan kesediaan setiap alternatifsaluran 

untukmemberi jasa yangdimaksud.  

d. Komunikasi dengan pasar dan pengendalian jaringan saluran. 

Pengendalian berarti mengambil tindakan atau langkah-langkah 

yang dapat mengurangi gap antara hasil yang diharapkan dengan 
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hasil aktual. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi 

adalah aliran informasi antara perusahaan dan pelanggan. 

Informasi yang diharapkan oleh pelanggan meliputi aktivitas 

pesaing, produk baru dari pesaing, sikap pelanggan terhadap 

pelayanan perusahaan dan pesaing, dan faktor-faktor yang 

menentukan keberhasilan lini produk tertentu. Oleh karena itu 

pemilihan alternative saluran harus sesuai dengan tujuan dari 

kedua kriteria tersebut, yaitu saluran distribusi yang memiliki 

kemauan, kemampuan, dan minat besar untuk mendukung 

penyampaian informasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu. 

e. Kadangkala faktor sekunder seperti dukungan saluran dalam 

peluncuran produk baru serta kerja sama mereka dalam promosi 

produk perusahaan juga perlu dipertimbangkan. 

2) Modifikasi Saluran 

Perubahan dapat dilakukan dengan menambah atau 

mengurangi anggota dialam saluran, menambah atau mengurangi 

saluran pasar khusus atau mendirikan saluran yang baru untuk 

menjual barang di seluruh pasar. 

2.10.5. Strategi Pengendalian Saluran Distribusi 

Saluran pemasaran konvensional biasanya terdiri dari produsen, 

pedangang grosir, dan pengecer bebas, yang masing-masing berupaya 

memaksimalkan labanya masing-masing. Tidak satu pun anggota saluran itu 

dapat mengendalikan anggota yang lain. Bagi kebanyakan perusahaan, 

pengendalian terhadap anggota saluran lainnya merupakan faktor yang 
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penting karena dapat menimbulkan skala ekonomis usaha, pembelian barang 

menjadi murah, dapat menerapkan iklan bersama (mass advertising), dan 

mampu memperkerjakan ahli pemasaran. Meskipun demikian harus diingat 

bahwa pengendalian yang besar pada saluran distribusi tidak menjamin 

operasi yang lebih efisien. 

Definisi yang dimaksud dengan strategi pengendalian saluran 

distribusi adalah menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar 

dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat kearah pencapaian 

tujuan bersama. Adapun tujuan dari strategi ini adalah: 

1) Untuk meningkatkan pengendalian. 

2) Memperbaiki ketidakefisien. 

3) Mengetahui efektivitas biaya melalui kurva pengalaman. 

4) Mencapai skala ekonomis. 

Agar dapat menjadi pengedali saluran diperlukan komitmen dan 

sumber daya yang kuat sehingga dapat melaksaankan kewajiban sebagai 

pemimpin. Menurut Tjiptono (2002: 212), jenis-jenis strategi pengedalian 

saluran distribusi yang biasa digunakan antara lain: 

1) Vertical Marketing System (VMS), yaitu jaringan dikelola secara 

terpusat dan professional, yang sejak awal didesain untuk mencapai 

penghematan dalam operasi dan hasil pemasaran yang maksimal. 

Ada tiga jenis VMS, yaitu: 

a. Corporate VMS, yaitu jaringan yang terbentuk jika para anggota 

saluran di tingkat distribusi yang berbeda dimiliki dan 

dipoerasikan oleh satu perusahaan. Bentuk integrase vertical ini 
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banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin 

mengendalikan saluran distribusinya. Keuntungan dari 

Corporate VMS ini adalah: 

1. Kegiatan operasi bersifat relative stabil. 

2. Material dan pasokan terjamin. 

3. Pengendalian distribusi dapat dilakukan dengan lebih 

baik. 

4. Mutu dapat lebih terkendali. 

5. Fasilitas riset lebih besar. 

6. Kekuatan membeli lebih besar. 

7. Pengeluaran eksekutif lebih rendah. 

8. Konsumen juga diuntungkan dengan produk yang lebih 

baik dan lebih murah. 

b. Administered VMS, yaitu suatu jaringan yang kegiatan-kegiatan 

pemasarannya terkoordinasi dalam suatu program yang disusun 

oleh satu atau beberapa perusahaan, dimana perusahaan yang 

bersangkutan tidak berstatus sebagai pemilik keseluruhan 

jaringan. Perusahaan tersebut dianggap sebagai pemimpin 

karena ukuran dan kekuatannya yang besar. Lembaga-lembaga 

pemasaran dalam administered VMS umumnya mengejar 

tujuannya sendiri-sendiri dan tidak memiliki struktur organisasi 

formal yang menyatukan mereka. Meskipun demikian program 

pemasaran yang dibuat pada administered VMS memungkinkan 
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perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama secara informal 

dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama. 

c. Contractual VMS, yaitu suatu jaringan yang terdiri dari anggota 

anggota saluran independen yang mengintegrasikan program-

program pemasarannya dalam perjanjian untuk mencapai 

penghematan atau hasil pemasaran yang lebih baik. Ada tiga 

macam Contractual VMS, yaitu: 

1. Wholesaler-sponsored voluntary chain, yaitu pedagang 

grosir mengorganisasikan para pengecer independent 

dalam voluntary chain dalam rangka membantu mereka 

bersaing dengan corporate chain store. 

2. Retailer-sponsored cooperative group. Bentuk ini sama 

dengan wholesaler-sponsored voluntary chain, namun 

yang mengambil inisiatif adalah pengecer. Organisasi 

atau koperasi yang terbentuk ini melakukan sendiri 

fungsi wholesaling dan kegiatan produksi terbatas. 

3. Franchise organization, yaitu susunan saluran 

distribusi yang terbentuk karena suatu perusahaan 

memberi lisensi kepada pihak lain untuk memasarkan 

produk perusahaan tersebut dengan memakai merek 

dagang perusahaan tersebut di suatu wilayah tertentu 

berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. 

2) Horizontal Marketing System (HMS), merupakan jaringan yang 

terbentuk apabila beberapa perusahaan perantara yang tidak 
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berkaitan menggabungkan sumber daya dan program pemasarannya 

guna memanfaatkan peluang pasar yang ada, yang dalam hal ini 

mereka berada dibawah satu manajemen. Hal itu dikarenakan 

masing-masing perusahaan tidak memiliki sumber-sumber modal, 

pengetahuan, produksi, dan pemasaran untuk menjalankan usaha 

sendiri. Di samping itu mereka juga tidak berani menanggung risiko. 

Mereka melihat adanya sinergi jika bergabung dengan perusahaan 

lain. Oleh karena itu perusahaan dapat bekerja sama untuk 

sementara, permanen, atau mendirikan perusahaan terpisah. Namun 

kerja sama horizontal antar pengecer, antar pedagang grosir, maupun 

antar produsen ini seringkali dilarang undang-undang di negara-

negara tertentu karena mengurangi persaingan dan merugikan 

pelanggan.  

2.10.6. Strategi Manajemen Konflik dalam Saluran Distribusi 

Konsep sistem pada distribusi mensyaratkan adanya kerjasama antar 

saluran. Meskipun demikian di dalam saluran selalu timbul struktur kekuatan 

sehingga di antara anggota saluran sering terjadi gontok-gontokan. Konflik 

tersebut dapat bersifat horizontal dan vertikal.  Konflik juga dapat timbul 

antara saluran yang satu dengan saluran yang lain (dalam kasus perusahaan 

menggunakan lebih dari satu saluran distribusi) yang menjual produk yang 

sama dan ke pasar yang sama pula. Sumber konflik umumnya adalah 

ketidaksamaan tujuan, hak dan peranan yang tidak jelas, perbedaan persepsi, 

dan sangat besarnya ketergantungan perantara kepada produsen. 
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1) Konflik Horizontal 

Konflik ini terjadi di antara para perantara yang sejenis. 

Konflik horizontal bisa berupa: 

a. Konflik antar perantara yang menjual barang sejenis. 

b. Konflik antar perantara yang menjual barang berbeda. 

2) Konflik Vertikal 

Konflik ini terjadi antar anggota saluran distribusi dan terdiri 

dari: 

a. Konflik antara produsen dan pedagang grosir. 

b. Konflik antara produsen dan pengecer. 

Untuk mengelola dan menangani konflik dalam saluran distribusi, 

suatu perusahaan dapat menerapkan salah satu atau beberapa strategi berikut: 

1) Bargaining strategy, yaitu salah satu anggota saluran berinisiatif 

sendiri dalam proses tawar-menawar dimana ia bersedia mangalah, 

dengan harapan pihak lain juga berbuat serupa. Strategi ini hanya 

dapat dijalankan jika: 

a. Kedua pihak bersikap mau memberi dan menerima. 

b. Laba atau manfaat yang diperoleh dan tawar-menawar yang 

dilakukan cukup menguntungkan masing-masing pihak. 

2) Boundary strategy, yaitu menangani konflik dengan diplomasi, 

dimana kedua belah pihak mengirim wakil-wakilnya untuk beruding 

memecahkan konflik yang terjadi. Dalam hal ini strategi yang 

dijalankan mungkin dapat berhasil baik jika wakil yang dikirim itu 
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memahami benar permasalahannya dan mempunyai pengaruh yang 

besar, serta kedua belah pihak bersedia berunding. 

3) Interpenetration strategy, yaitu pemecahan konflik dengan interaksi 

informal yang sering dengan melibatkan pihak lain untuk 

membangun apresiasi terhadap pandangan masing masing. Dalam 

hal ini kesediaan kedua belah pihak untuk berinteraksi sangat 

diperlukan. Salah satu caranya adalah dengan bergabung dalam suatu 

asosiasi dagang. 

4) Superorganizational strategy, yaitu menggunakan pihak ketiga yang 

netral untuk menangani konflik. Strategi ini terdiri atas empat 

macam, yaitu: 

a. Conciliation, yaitu upaya informasi pihak ketiga untuk 

mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam rangka 

membuat perjanjian damai. 

b. Mediation, yaitu pihak ketiga merekomendasikan penyelesaian 

bagi kedua belah pihak. 

c. Compulsory arbitration, yaitu menggunakan Lembaga hukum 

untuk menyelesaikan konflik.  

d. Voluntary arbitration, yaitu menggunakan pihak ketiga yang 

disepakati bersama (di luar Lembaga hukum) untuk 

menyelesaikan masalah/konflik. 

5) Superordinate goal strategy, yaitu para anggota saluran yang 

berkonflik menetapkan tujuan bersama. 
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6) Exchange of person strategy, yaitu masing masing pihak yang 

berkonflik saling bertukar personil. Tujuannnya adalah agar masing-

masing pihak dapat memahami sudut pandang dan situasi yang 

dihadapi pihak lainnya. 

7) Cooptation, yaitu menggunakan pimpinan organisasi lain yang 

ditempatkan di dewan penasihat atau dewan direktur untuk 

didengarkan pendapatnya dalam mengatasi konflik. 

Tujuan utama dari selutuh strategi di atas adalah untuk menghasilkan 

solusi yang dapat diterima semua pihak yang berselisih sehingga akhirnya 

mereka mau bersama-sama melaksanakan apa yang telah disepakati. 

2.11. Kerangka Pemikiran 

Langkah pertama dalam penilitan ini adalah melakukan analisis tentang 

visi, misi, tujuan dan strategi STP (segmenting, targeting, positioning) pada PT. 

Unilever Indonesia, Tbk terlebih dahulu. Langkah kedua adalah melakukan 

analisis strategi distribusi menurut (Fandy Tjiptono, 2002: 205), yang akan 

menghasilkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini dengan menggunakan 

enam macam trategi distribusi yaitu:  

1) Strategi struktur saluran distribusi. 

2) Strategi cakupan distribusi. 

3) Strategi saluran distribusi berganda. 

4) Strategi modifikasi saluran distribusi. 

5) Strategi pengendalian saluran distribusi. 

6) Strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi 
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 Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 

Distributor PT. Unilever Indonesia, Tbk area Kota 

Batu 

Kasimpulan dan Saran 


