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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zaman serba modern ini berbagai bidang dapat dimasuki perusahaan 

atau industri akibat perubahan yang cepat dalam selera, teknologi, dan 

persaingan. Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung kepada 

kemampuan perusahaan untuk menyediakan produknya dipasar sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk menghadapi persaingan, maka 

perusahaan perlu melaksanakan usaha kegiatan pemasaran dengan 

menggunakan saluran distribusi yang tepat sehingga tujuan dapat dicapai. 

Tujuan perusahaan pada intinya sama, yaitu dapat meningkatkan volume 

penjualan, sehingga laba yang dihasilkan akan terus meningkat, namun tanpa 

meninggalkan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. 

Perkembangan dunia usahapun juga mengalami peningkatan yang 

cukup pesat. Peningkatan itu disebabkan karena kebutuhan manusia yang 

semakin kompleks, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk memenuhi 

permintaan akan suatu kebutuhan. Dalam memenuhi permintaan tersebut, 

perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat baik untuk perusahaan 

yang memproduksi produk sejenis maupun yang berbeda sama sekali. Untuk 

dapat menarik konsumen melakukan pembelian, maka perusahaan harus 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat dengan kondisi pasar yang dihadapi. 

Peranan pemasaran sangatlah penting karena kegiatan pemasaran sangat 



2 
 

berpengaruh terhadap kondisi perusahaan, dimana perusahaan haruslah 

menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Dalam rangka memperlancar arus barang dan jasa dari pihak produsen 

ke konsumen maka salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dan tidak 

boleh diabaikan adalah saluran distribusi. Menurut Basu Swastha (2002: 286) 

Saluran distribusi berperan berperan sebagai suatu jalur yang dilalui oleh arus 

barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai kepada 

konsumen sebagai pemakai produk yang diproduksi. Syarat lain yang tidak 

boleh diabaikan oleh produsen adalah tersedianya produk, agar setiap saat 

dibutuhkan oleh konsumen yang bersangkutan dapat diperoleh dengan mudah 

dan cepat. 

Perusahaan menekan pentingnya saluran distribusi mengingat bahwa 

cara ini dapat digunakan dan berfungsi sebagai tolak ukur kemampuan 

pemasaran diberbagai unit pemasaran tersebut. Setiap perusahaan harus 

memilih kegiatan saluran distribusi yang akan digunakan, seperti halnya pada 

CV. Bima Jaya dalam memilih saluran distribusi dituntut untuk memperhatikan 

pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dengan memperhatikan petimbangan-

pertimbangan tersebut CV. Bima Jaya diharapkan dapat memilih saluran 

distribusi yang tepat, agar produk yang didistribusikan dapat diterima oleh 

konsumen. Maka dari itu CV. Bima Jaya harus terlebih dahulu menetapkan 

produk tersebut untuk dijual langsung ke konsumen atau melalui perantara. 

Dengan kata lain CV. Bima Jaya memerlukan adanya saluran distribusi yang 

tepat dan menguntungkan, jika tidak maka akan terjadi ketidaklancaran atau 
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kemacetan dalam penyaluran produk dimana dapat membawa perusahaan ke 

arah kebangkrutan. 

Adanya saluran distribusi yang baik, maka jangkauan penyebaran 

produkpun semakin luas sehingga dapat memberikan kemudahan dan 

kecepatan kepada konsumen dalam menerima barang, serta semakin 

banyaknya konsumen yang dapat direbut sehingga volume penjualan dapat 

meningkat. Menurut Radiosunu (2000: 23) Volume penjualan adalah beberapa 

jumlah barang yang diproduksi atau barang yang terjual dari suatu produk 

tertentu di dalam waktu tertentu. 

Berdasarkan latar belakang dan pentingmya saluran distribusi yang 

diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul 

“PENGARUH SALURAN DISTRIBUSI TERHADAP VOLUME 

PENJUALAN PADA PERCETAKAN BUKU CV. BIMA JAYA DI 

SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah: 

1. Apakah saluran distribusi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh 

CV. Bima Jaya berpengaruh terhadap volume penjualan? 

2. Saluran distribusi manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap 

volume penjualan pada CV. Bima Jaya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh saluran distribusi langsung dan tidak 

langsung yang dilakukan CV. Bima Jaya terhadap peningkatan volume 

penjualan. 

2. Untuk mengetahui variabel distribusi mana yang lebih dominan 

berpengaruh terhadap volume penjualan pada CV. Bima Jaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan pertimbangan, informasi, dan pemikiran untuk menentukan 

kebijaksanaan pengambilan keputusan di bidang saluran distribusi. 

2. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta 

memberikan informasi terhadap penelitain selanjutnya untuk dikembangkan 

lebih lanjut. 
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E. Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dan mendukung 

penelitian yang dilakukan dan memuat materi-materi yang 

dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai 

sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan 

yang dimunculkan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang kerangka pemikiran, hipotesis, 

varibel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

dan analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA dan HASIL PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, data, analisis 

data, dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


