
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menciptakan kepercayaan konsumen pada barang yang dihasilkan 

oleh produsen, selain barang yang berkualitas baik, juga diperlukan kelancaran 

dalam menyampaikan barang kepada konsumen tepat waktu. Hal ini secara

langsung akan mempengaruhi volume penjualan. Selain barang berkualitas

baik serta kelancaran dalam penyampaian produk kepada konsumen, produsen 

juga perlu mempertimbangkan unsur-unsur marketing lainnya seperti harga

dan promosi.

Koperasi Emping Melinjo Dewi Ratih, adalah koperasi yang bergerak

dalam bidang usaha pembuatan emping. Dalam kegiatan pemasarannya,

koperasi tersebut mempertimbangkan unsur-unsur marketing mix antara lain 

saluran distribusi.

Dalam memilih saluran distribusi yang akan dipergunakan, perlu

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saluran    distribusi  yang  akan  dipilih  mempunyai   pengaruh  terhadap 

keputusan dalam pemasarannya, yang meliputi:

-   Penentuan harga jual tergantung dari apakah  produk perasahaan akan 

disebar melalui agen tunggal atau melalui sebanyak mungkin.
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-  Keputusan mengenai periklanan akan mempengaruhi seberapa jauh

bantuan yang akan dapat diharapkan dari penyalur dalam memajukan

penjualan. (Radiosunu, 1981 : 41).

2. Penggunaan saluran distribusi dapat berakibat bahwa perusahaan terikat 

pada perusahaan lain untuk jangka waktu yang relatif lama. Bila suatu

perusahaan telah mengadakan perjanjian keagenan tunggal dengan suatu 

penyalur maka perusahaan tidak lagi bebas menyalurkan produknya

melalui penyalur lain.

3. Bagi konsumen, hambatan atau kemacetan penyalur barang dapat

menimbulkan ketidakpuasan, sehingga besar kemungkinan konsumen

tersebut beralih ke produk lain.

4. Kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi dapat menghambat bahkan

dapat mengakibatkan kemacetan penyalur barang dari produsen ke

konsumen.

Agar kegiatan distribusi dapat berjalan cepat dan lancar, diperlukan

saluran biaya distribusi untuk dapat meningkatkan volume penjualan dan

untuk menilai evektivitas manajemen di dalam mengelola operasi perusahaan

perlu dilakukan penelitian sejauh mana pengaruh biaya distribusi terhadap

volume penjualan.

Koperasi Emping Melinjo Dewi Ratih terletak di Desa Soditan RTII RW 

XVIII, Kelurahan Ngadirejo, Kartasura. Produk yang dihasilkan koperasi

berupa emping mentah dengan berbagai macam rasa, antara lain rasa manis, 

rasa asin, rasa tawar, dan pedas. Harga jual emping yang sudah diberi bumbu 
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lebih tinggi dibandingkan dengan emping tawar. Untuk memasarkan produk

koperasi menggunakan saluran distribusi langsung maupun tidak langsung. 

Adapun maksud saluran distribusi langsung pada koperasi ini adalah bahwa 

dalam penyampaian produk ke konsumen tanpa melalui agen, sedangkan

dalam saluran distribusi tidak langsung penyampaian produk ke konsumen

melalui agen atau perantara.

Dengan berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, penulis 

tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh biaya distribusi terhadap

peningkatan volume penjualan pada Koperasi Emping Melinjo Dewi Ratih.

B. Pembatasan Masalah

1.  Penelitian ini dilakukan di koperasi Emping Melinjo Dewi Ratih hal ini 

dilakukan karena koperasi Emping Melinjo Dewi Ratih merupakan

industri kecil  yang masih dapat survive ditengah kondisi perekonomian 

yang tergolong sulit seperti sekarang ini. 

2.  Penelitian juga dibatasi pada biaya distribusi, sebab distribusi merupakan 

bagian dari pemasaran yang mana pemasaran merupakan ujung tombak 

suatu perusahaan yang artinya, volume penjualan juga dapat dipengaruhi 

oleh Biaya distribusi.

3.  Komponen Biaya distribusi yang diteliti meliputi biaya perjalanan, gaji 

penjual dan komisi.
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C.  Perumusan Masalah

Guna mempertahankan kelangsungan hidup koperasi, diharapkan volume 

penjualan dapat ditingkatkan sehingga keuntungan yang diperoleh juga

meningkat, untuk itu diperlukan adanya kegiatan distribusi.

Kegiatan distribusi merupakan jalur yang dilalui oleh produk untuk sampai 

pada konsumen akhir. Diperlukan suatu strategi yang tepat dalam

pengambilan keputusan agar kegiatan distribusi dapat dijalankan dengan

efektif dan efisien.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh biaya distribusi  terhadap  volume penjualan?

2. Diantara  berbagai elemen biaya distribusi manakah yang berpengaruh

paling besar terhadap volume penjualan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

 a. Untuk   menganalisis seberapa besar pengaruh biaya distribusi terhadap

volume penjualan pada Koperasi Emping Melinjo Dewi Ratih. 

b. Untuk mengetahui biaya  saluran distribusi manakah yang paling besar 

pengaruhnya dalam meningkatkan hasil penjualan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
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 a. Penelitian   ini   dapat   digunakan    untuk menambah  dan memperluas

pengetahuan penulis tentang masalah distribusi dalam kegiatan pemasaran. 

b. Hasil   penelitian  ini  diharapkan   dapat berguna sebagai informasi bagi

koperasi  untuk    menentukan  kebijakan      distribusi    sehingga   mampu

meningkatkan hasil penjualan.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

      Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian pengertian dan arti pentingnya saluran

distribusi, manfaat penggunaan perantara pemasaran, berbagai

alternatif penggunaan saluran distribusi, penentuan banyaknya

saluran distribusi (sistem distribusi ), pengelolaan distribusi

phisik/logistik, hasil penelitian terdahulu dan penjualan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi penjualan.
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Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai model riset, hipotesa, jenis

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data,

serta teknik analisis data.

Bab IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan dan pembahasan hasil 

penelitian Analisis Pengaruh Biaya Distribusi terhadap Volume 

Penjualan Pada Koperasi Emping Melinjo Dewi ratih Kar tasura

Bab V   PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta

saran.


