
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju akan 

mengakibatkan kemajuan di bidang teknologi. Hal ini akan menimbulkan 

situasi baru dalam kehidupan perusahaan khususnya di Indonesia. 

Dengan masuknya teknologi baru ke Indonesia maka perusahaan di 

Indonesia dapat melakukan produksi secara besar-besaran. Menghadapi 

situasi ini persaingan dalam pemasaran produksi akan semakin ketat, terutama 

pada perusahaan-perusahaan yang tergolong kecil dan belum terjamah dengan 

teknologi atau dalam arti lain masih mengandalkan peralatan tradisional. 

Pada situasi demikian, perusahaan Dona’s Yogyakarta berusaha untuk 

tetap mendapat pasar yang salah satunya dengan melakukan kegiatan 

perusahaan yang terencana. Kegiatan pemasaran tersebut antara lain 

perencanaan produk penentuan harga, promosi dan distribusi. 

Salah satu faktor yang penting memperlancar arus produk ke 

konsumen ialah saluran distribusi yang merupakan sekelompok pedagang dan 

agen perusahaan yang mengkombinasikan pemindahan fisik dan nama dari 

suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.
1)

Meskipun produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan selera 

konsumen tetapi bila saluran distribusi tidak mampu atau kurang cocok, maka 

akan terjadilah kelambatan atau kemacetan dalam penyaluran produk. 

11) Basu Swastha DH, Drs, MBA; Manajeman Pemasaran Modern; Liberty; Yogyakarta; 1990; 286 



Misalnya perusahaan menetapkan saluran distribusi yang panjang padahal 

tingkat keuntungan sangat tipis maka harga jual yang sampai ke konsumen 

akhir akan sangat tinggi sehingga mengalami kemacetan dalam penjualan. 

Akan tetapi bila perusahaan dapat memilih saluran distribusi dengan tepat 

serta dilaksanakan dengan baik maka dapat diharapkan hasil penjualan akan 

meningkat sehingga keuntungan dapat dicapai dengan maksimal. 

Oleh karena peranannya cukup besar terhadap kelancaran dalam 

kegiatan pemasaran maka masalah saluran distribusi harus betul-betul 

dipertimbangkan dan diperhatikan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka    

dalam penulisan skripsi diambil judul “PELAKSANAAN SALURAN 

DISTRIBUSI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL 

PENJUALAN PADA PERUSAHAAN KERAJINAN KULIT DONA’S 

YOGYAKARTA”

B. Perumusan Masalah 

Sebagai batasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penggunaan saluran  distribusi baik distribusi langsung (dari produsen ke 

konsumen akhir) maupun tidak langsung (dari produsen melalui penyalur  

baru ke konsumen akhir), dengan digunakan kedua saluran tersebut maka 

masalah yang dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana penggunaan saluran distribusi pada perusahaan tersebut. 

2. Organisasi atau lembaga apa saja yang ikut dalam saluran distribusi 

tersebut. 



3. Bagaimana prosedur pemilihan saluran distribusi yang digunakan oleh 

perusahaan.

4. Sejauh mana hubungan antara biaya distribusi dengan prosentasi kenaikan 

hasil penjualan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengatasi saluran distribusi yang digunakan. 

2. Mengetahui ada tidaknya lembaga atau organisasi yang terkait dalam 

saluran distribusi yang digunakan. 

3. Mengetahui bagaimana prosedur pemilihan saluran distribusi yang 

digunakan oleh perusahaan. 

4. Mengetahui apakah saluran distribusi yang digunakan dapat 

meningkatkan hasil penjualan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk penulisan pribadi penelitian ini dapat merupakan acuan akan 

kemampuan akademik, sesuai dengan proses belajar di Perguruan Tinggi. 

2. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk perbandingan serta 

pertimbangan didalam menyusun strategi dan kebijakan pemilihan saluran 

distribusi.

3. Bagi Fakultas dapat menambah referensi laporan penelitian khususnya 

mengenai saluran distribusi bagi pihak lain yang akan mempelajari dan 

membahas masalah yang sama. 



E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II   LANDASAN SALURAN DISTRIBUSI 

Bab ini berisi pengertian saluran distribusi, lembaga yang berperan, 

fungsi saluran dan faktor yang mempengaruhi dan pemilihan saluran 

distribusi.

BAB III  METEDOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi kerangka pemikiran, hipotesa, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data dan analisa data. 

BAB IV  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah 

dan perkembangan perusahaan, alasan penulisan judul, struktur personalia, 

kesejahteraan karyawan, produksi penjualan dan pemasaran. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penulisan penelitian dan 

saran-saran bagi perusahaan. 


