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MENGELOLA
SALURAN PEMASARAN

M a n a j e m e n P e m a s a r a n 
bab 16

Peran Saluran Pemasaran

 Keputusan perusahaan mengenai 
saluran distribusi akan langsung 
mempengaruhi setiap keputusan 
pemasaran yang lain. 

 Meremehkan saluran distribusi, kadang-
kadang merugikan, sebaliknya, banyak 
perusahaan menggunakan sistem 
distribusi imajinatif untuk memperoleh 
keunggulan bersaing. 

Manajemen harus merancang saluran distribusi dengan
menggunakan visi kemungkinan lingkungan penjualan di masa 
depan di samping lingkungan saat ini.

 Pemanfaatan saluran distribusi →
bagian daripada penciptaan nilai sebagai 
satu sistem keseluruhan kepada 
perusahaan. 

 Fungsi yang dimainkan perantara 
pemasaran → penciptaan kepuasan 
kepada pelanggan. 

 Saluran distribusi yang kokoh →
menentukan daya saing perusahaan
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Nilai tambah saluran distribusi :

 Perantara membutuhkan kontak waktu yang 
lebih sedikit dalam menggerakkan produk ke 
pembeli akhir. 

 Perantara membantu kesesuaian produk 
dengan kebutuhan pelanggan. 

 Perantara menghubungkan kesenjangan 
waktu, tempat dan kepemilikan yang 
memisahkan produk dari konsumen yang 
akan menggunakannya.

Alasan Perantara Pemasaran 
Digunakan

 Efisiensi yang lebih besar dalam 
menyediakan produk ke pasar perantara.  

 Mengubah pengelompokan produk dari 
yang dibuat oleh produsen menjadi 
pengelompokkan yang diinginkan 
konsumen. 

 Memainkan peran penting dalam 
menyesuaikan penawaran dan 
permintaan.

Fungsi Saluran Distribusi

1. Informasi
2. Promosi
3. Kontak
4. Penyesuaian
5. Negosiasi
6. Distribusi 
7. Fisik
8. Pembiayaan
9. Penanggungan 
10. Risiko
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Jumlah Tingkat Saluran

 Saluran pemasaran langsung adalah 
saluran pemasaran yang tidak 
menggunakan / mempunyai tingkat 
perantara.
Saluran pemasaran tidak langsung

adalah saluran pemasaran yang terdiri 
dari satu tingkat perantara atau lebih.

Bentuk saluran distribusi 

 Saluran 1 : disebut saluran pemasaran 
langsung, tidak mempunyai tingkat perantara. 

 Saluran 2 : terdiri dari satu tingkat perantara. 
 Saluran 3 : terdiri dari dua tingkat perantara, 

satu pedagang besar dan satu pedagang 
eceran.

 Saluran 4 : terdiri dari tiga tingkat perantara. 
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Berbagai Aliran Dalam Kegiatan 
Perantara

1. Aliran fisik. Aliran fisik menunjukkan adanya pergerakan 
produk dari pemasok, tranporasi, manufaktur, dealer, 
tranportasi, sampai ke konsumen. 

2. Aliran Kepemilikan. Setiap adanya aliran seperti di atas, 
didapat juga adanya perubahan kepemilikan. 

3. Aliran Pembayaran. Setiap ada pergerakan barang secara 
fisik dan kepemilikan, bersamaan dengan itu terjadi pula 
pembayaran. 

4. Aliran Informasi. Setiap ada pergerakan barang, maka 
terjadi aliran informasi yang dibutuhkan oleh setiap 
perantara. 

5. Aliran Promosi. Setiap ada pergerakan  produk,  terjadi 
promosi dari satu   perantara ke perantara lain. 

Perilaku Saluran Distribusi 

Saluran distribusi adalah ‘perusahaan’ yang juga 
mempunyai tujuan sendiri, yang dapat 

menimbulkan konflik dengan perusahaan
 Konflik horizontal terjadi di antara 

perusahaan pada tingkat saluran yang 
sama. 

 Konflik vertikal mengacu kepada konflik 
antara tingkat yang berbeda dari saluran 
yang sama. 

Sistem Pemasaran Vertikal

 Vertical Marketing System; suatu saluran 
distribusi dimana produsen, pedagang 
besar, dan pengecer bertindak dalam 
satu kesatuan, 

 Ada tiga bentuk VMS yakni: corporate, 
contractual, dan administered, 
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Sistem Pemasaran vertikal
 Corporate VMS. Sistem korporasi vertikal yang menggabungkan 

masing-masing tahapan produksi dan distribusi di bawah kepemilikan 
tunggal – saluran distribusi berada dibawah satu kepemimpinan.  

 Contractual VMS. Satu sistem dimana masing-masing distributor 
independen pada masing-masing tingkatan produksi dan distribusi 
yang berbeda bekerjasama melalui kontrak untuk memperoleh dampak
penjualan atau ekonomi yang dapat mereka capai sendiri. Bentuk yang 
sangat dikenal adalah Franchise. Bentuk kontrak:

 Rangkaian sukarela disponsori pedagang besar   
 Korporasi pengecer 
 Organisasi waralaba 

 Administered VMS. Kontrak kerjasama diatur bukan berdasarkan 
kepemilikan akan tetapi berdasarkan ukuran dan kekuatan salah satu 
distribusi.

Sistem Pemasaran Horizontal 

 Sistem ini terjadi karena satu atau lebih 
penyalur pada tingkatan yang sama 
bergabung mengikuti kesempatan 
pasar yang tersedia.

Keputusan Rancangan Saluran

Langkah 1.  Menganalisis kebutuhan konsumen 
Langkah 2.  Menentukan Sasaran Saluran 
Langkah 3.  Identifikasi Alternatif Utama ;

 Tipe perantara 
 Company sales force. 
 Manufacturer’s agency. 
 Industrial distributors. 

 Jumlah perantara
 Intensive distribution. 
 Exclusive distribution. 
 Selective distribution. . 

Langkah 4. Mengevaluasi Langkah Utama
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Pemasaran Logistik dan 
Pengelolaan Rantai Pemasok 
 Pemasaran logistik ataupun distribusi logistik 

mempunyai tugas perencanaan, 
pengimplementasian, serta pengendalian arus 
material, barang jadi, dan informasi; yang berkaitan 
secara fisik dari tempat asalnya ke tempat 
konsumen, untuk memenuhi permintaan pelanggan 
agar menghasilkan laba.

 Tugas manajer logistik adalah mengkoordinasikan 
aktivitas pemasok, agen pembelian, pemasar, 
pembelian, perencanaan produksi, pesanan 
pengolahan, persediaan, pergudangan, dan 
perencanaan transportasi. 

Sasaran dan Fungsi Utama 
Logistik

Sasaran manajemen logistik harus dilihat 
dari sisi konsumen; menyampaikan produk 
tepat waktu ke tangan konsumen dengan 

biaya yang paling rendah.

Fungsi utama logistik

Pergudangan
Mengelola Persediaan
Transportasi


