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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi saluran distribusi dari PT. Panasonic Gobel 

Life Solutions Sales Indonesia. Teknik yang digunakan adalah kualitatif. Peneliti melakukan 

wawancara kepada dua orang, Bapak Hendri Mavini selaku sales asisten general manager dan 

Bapak Ignatius Satrio Utomo selaku marketing manager. Berdasarkan hasil analisis interfirm 

power, monitoring channel, channel communication dan channel control. Strategi saluran 

distribusi PT. Panasonic Gobel Life Solutions Sales Indonesia yang ada sudah baik, untuk lebih 

meningkatkan kualitas saluran distribusi sebaiknya proses yang sudah ada bias lebih 

dimaksimalkan lagi.  

Kata kunci : Interfim Power, Monitoring Channel, Channel Communication dan Channel Contol 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the distribution channel strategy of PT. Panasonic Gobel Life Solutions 

Sales Indonesia. The technique used is qualitative. Researchers conducted interviews with two 

people, Mr. Hendri Mavini as sales assistant general manager and Mr. Ignatius Satrio Utomo as 

marketing manager. Based on the results of the analysis of interfirm power, monitoring channel, 

communication channel and control channel. Distribution channel strategy of PT. The existing 

Panasonic Gobel Life Solutions Sales Indonesia is already good, to further improve the quality of 

distribution channels it should be more maximized. 
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PENDAHULUAN 

 Perusahaan saat ini perlu pengelolaan saluran distribusi yang akurat dan tepat waktu, hal 

ini dimaksudkan untuk kecepatan dan memastikan produk sampai pada tangan konsumen. 

Perusahaan dituntut untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, dengan sumber 

daya yang dimilikinya. Setiap perusahaan mengharapkan adanya peningkatan pendapatan dan 

penjualan. Perusahaan harus aktif dalam proses pemasaran yang benar sehingga tujuan perusahaan 

nantinya bisa tercapai dengan baik. Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip 

oleh Kotler dan Keller (2016)  pemasaran adalah aktivitas, mengatur, dan bertukar penawaran yang 

memiliki nilai untuk pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. 

 Meningkatnya permintaan pasar terhadap produk building material khususnya saklar 

dan stop kontak memberi peluang kepada para produsen untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar 

yang potensial dan berusaha menjadi penguasa dan pemimpin pasar. Sebagus apapun produk 

dan segencar apapun promosinya, tanpa disertai dengan distribusi yang baik tidak mungkin 

produk tersebut dapat sampai pada konsumen akhir dengan tepat. Pada saat ini rantai dan saluran 

distribusi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi biaya tetapi lebih dari itu adalah untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut Kotler dan Armstrong (2010), saluran distribusi 

adalah sekelompok organisasi – organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses 

yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. 

PT. Simbarco Kencana adalah perusahaan yang bergerak dibidang distributor produk 

alat-alat listrik yang berkantor di daerah Mangga Dua Jakarta. Produk yang didistribusikan 

adalah lampu, kabel, saklar dan stop kontak. Proses distribusiannya di salurkan ke toko grosir, 

menengah dan menjual langsung di beberapa toko yang mereka miliki. PT. Simbarco Kencana 

mempunyai komitmen untuk terus memperluas jaringan di setiap wilayah atau membangun 

jaringan distribusi baru di area-area strategis sehingga semua segmen pasar dapat dikuasai 

dengan memfokuskan pada beberapa strategi distribusi. 

Untuk mengetahui strategi saluran distribusi tersebut, maka perlu dilakukan analisis 

starategi saluran distribusi untuk mengetahui kekuatan distribusi perusahaan tersebut. 

 

 



LANDASAN TEORI 

Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Menurut Sofjan Assauri (2013) Stategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, 

kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke 

waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2014), strategi pemasaran merupakan logika 

pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai 

tujuan perusahaan. 

Pengertian Bauran Pemasaran 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2016), bauran pemasaran (marketing mix) mencakup 4 hal 

pokok dan dapat dikontrol oleh perusahaan yang meliputi produk (product), harga (price), tempat 

(place) dan promosi (promotion). Menurut Kotler dan Armstrong (2016) pengertian bauaran 

pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang perusahaan berpadu 

untuk menghasilkan respons yang diinginkan dipasar sasaran. 

Saluran Distribusi 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2016), definisi tempat atau saluran distribusi adalah 

saluran distribusi merupakan seperangkat organisasi yang paling bergantung satu sama lain, yang 

dilibatkan dalam proses penyediaan suatu produk atau jasa, untuk digunakan atau dikonsumsi oleh 

konsumen atau pengguna bisnis. Tempat, diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang tujukan 

untuk mecapai target konsumen. Sedangkan menurut Tjiptono (2014) saluran distribusi merupakan 

serangkaian partisipan organisasional yang melakukan semua fungsi untuk menyampaikan produk 

atau jasa dari penjual ke pembeli akhir. 

METODE PENELITIAN 

 Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 



meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data menganalisis data dan menafsirkan data yang 

diperoleh melalui pengamatan sendiri. Menurut Moleong (2014) penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah. Dalam 

definisi ini peneliti diminta untuk tertarik secara alamiah terhadap fokus masalah yang diambil 

oleh peneliti untuk bisa ditindak lanjuti. 

 Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik wawancara. Menurut 

Sugiyono (2011), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan 

menggunakan telepon. 

HASIL PENELITIAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yang telah dilakukan maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Perusahaan melakukan saluran distribusi dengan perusahaan lain dengan cara : 

Strategi yang kami lakukan dalam mendistribusikan produk-produk kami adalah dengan 

mendistribusikan produk kamu ke berbagai pasar. Pasar distributor (retail), pasar 

modern market dan pasar project. Pasar distributor adalah mendistribusikan barang dari 

distributor ke toko grosir (wholesaler), toko pengecer (retailer) dan terkadang juga 

langsung ke pengguna langsung yang melakukan pembelian dalam jumlah besar 

(project). Dan pasar modern market adalah supermarket yang melakukan penjualan 

langsung ke konsumen langsung. Seperti depo bangunan, mitra 10 dan beberapa 

supermarket bahan bangunan lainnya. Sedangkan project adalah penjualan langsung 



dalam jumlah besar untuk pembangunan project-project tertentu. Project sendiri terbagi 

menjadi dua, yaitu project swasta dan pemerintah. 

Proses distribusi biasa dilakukan dengan menunjuk beberapa agen (distributor) yang 

telah melalui proses pertimbangan oleh management, untuk bisa mengembangkan proses 

distribusi di daerah dimana mereka ditunjuk. Untuk saluran distribusi sendiri terbagi 

menjadi 3, yaitu retail, modern channel dan project. 

b.  Perusahaan melakukan pengawasan terhadap saluran distribusi  dengan cara : 

Untuk setiap saluran distribusi diberikan satu orang pic (person in charge), yang berguna 

untuk memonitor target pembelian, penjualan, claim barang rusak dan segala proses 

yang berhubungan dengan proses jual beli antara kami dan distributor. Terkadang dalam 

1 atau 2 bulan sekali, saya juga melakukan kunjungan rutin ke distributor untuk 

memastikan tidak ada masalah dan kendala dalam proses distribusi. 

Pengawasan bisa dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke pasar dimana terjadi 

proses jual beli antara pedagang dan konsumen.  

c. Perusahaan melakukan komunikasi terhadap saluran distribusi dengan cara : 

Komunikasi saluran distribusi biasa dilakukan dengan berbagai cara seperti : email, 

telpon, atau kunjungan langsung kepada setiap distributor. Dan setiap tahunnya juga 

kami mengundang rekan-rekan distributor untuk duduk bersama dalam rangka review 

hasil pencapaian penjualan masing-masing distributor. 

Komunikasi bisa dilakukan dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang dinilai perlu 

untuk mendapatkan informasi, dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang 

dinilai layak untuk bisa memberikan informasi yang tepat. 

d. Perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap saluran distribusi dengan cara : 

Untuk pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah 

pemeriksaan yang berkaitan dengan proses penjualan dari panasonic ke distributor. 

Biasanya dilakukan oleh team penjualan, marketing, finance dan quality control. 

Sedangkan pemeriksaan eksternal lebih kepada proses pendistribusian barang dari 

distributor kepada wholesaler, retailer. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendatangi 

masing-masing untuk memeriksa mekanisme pemberian diskon, service pengiriman dan 

claim barang.  



Pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara melakukan kunjungan dan melakukan 

wawancara langsung.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat disampaikan saran sebagai berikut : 

a. Untuk saluran distribusi yang sudah ada sudah baik, tinggal bagaimana management bisa 

memaksimalkan area-area atau chanel-chanel yang sudah ada agar bisa lebih maksimal 

dalam proses pendistribusian dan penjualan. 

b. Prosses pengawasan yang dilakukan sudah baik, perusahaan hanya harus lebih rutin dalam 

melakukan pengawasan ke distributor atau customer. 

c. Proses komunikasi sudah baik, perusahaan diharapkan bisa lebih rutin dalam melakukan 

komunikasi ke distributor dan customer. 

d. Proses pemeriksaan sudah baik, perusahaan diharapkan bisa lebih aktif dalam melakukan 

pemeriksaan ke distributor dan customer. 
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