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ABSTRAKSI
SALURAN DISTRIBUSI PADA PERCETAKAN CV.SETIAJI
DI SUKOHARJO
RISMA AYU CAHYANINGSIH
F3202171
Distribusi merupakan salah satu faktor penting dalam pemasaran. Dengan distribusi
perusahaan dapat menyalurkan produknya langsung ke tangan konsumen. Dalam menentukan
saluran distribusi yang akan digunakan, perusahaan harus dapat memilihnya secara selektif.
Sehingga proses penyaluran. produk ke tangan konsumen dapat berjalan dengan lancar, karena
kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi akan memperlambat bahkan akan sangat
menghambat penyaluran produk dari produsen ke konsumen.
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pembahasan mengenai saluran
distribusi yang digunakan oleh CV. Setiaji. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui saluran distribusi yang digunakan oleh CV. Setiaji dan cara pendistribusian
produk pada. CV. Setiaji. Dalam penulisan tugas akhir ini, teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah : dengan wawancara, dan observasi,. Tehnik analisa yang digunakan adalah
secara deskriptif
Saluran distribusi CV. Setiaji meliputi pemesanan produk, pengolahan pesanan, finishing
dan packaging, pengiriman barang, dan proses pembayaran. Jadi dapat dilihat apakah masing masing bagian. dari CV. Setiaji yang terlibat dalam pendistribusian barang melaksanakan tugas
dan kewajibannya dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Saluran distribusi
yang digunakan oleh CV. Setiaji sudah baik, karena proses penyaluran produk dari produsen
hingga ke tangan konsumen sudah cukup lancar. Saran yang dapat penulis berikan adalah tetap
mempertahankan sistem distribusi yang sudah ada, dan untuk terus meningkatkan kerjasama
yang menyeluruh antara. masing - masing bagian, sehingga pendistribusian produk dapat
berjalan dengan baik.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam perekonomian dewasa ini, salah satu yang menunjang keberhasilan
suatu perusahaan adalah : bagaimana perusahaan itu menyalurkan atau
memasarkan produk-produknya. Oleh karena itu kegiatan pemasaran merupakan
hal penting bagi perusahaan, dimana dalam kegiatan pemasaran salah satunya
mencakup kegiatan distribusi. Semua perusahaan perlu melaksanakan proses
distribusi, karena ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan oleh
suatu perusahaan untuk menyampaikan produk - produk yang diperlukan oleh
konsumen .
Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan di bidang
pemasaran adalah : masalah distribusi. Dalam penyaluran produknya kepada
konsumen, perusahaan perlu menentukan saluran distribusi yang akan digunakan
baik itu melalui saluran distribusi langsung maupun saluran distribusi tidak
langsung.
Salah satu perusahaan yang kegiatan distribusinya perlu diamati adalah
perusahaan " CV . Setiaji " yang terletak di jalan Waringin Rejo Grogol Sukoharjo
.CV. Setiaji ini merupakan perusahaan percetakan yang memproduksi berbagai
macam buku-buku pelajaran baik untuk SD, SLTP, SMU atau SMK, misalnya :
LKS Cerah untuk SD, LKS PUPIN untuk SLTP dan LKS Pista ttntuk SMU dan
SMK, dan masiH banyak buku - buku materi yang lain.

Sebagai perusahaan distributor buku - buku pelajaran, CV. Setiaji dituntut
untuk mampu bersaing dengan perusahaan lainnya yang bergerak dibidang yang
sama . Permasalahan saluran distribusi merupakan masalah penting yang harus
dihadapi oleh suatu. perusahaan, karena kesalahan dalam memilih saluran
distribusi mengakibatkan usaha penyaluran hasil produksi menjadi terhambat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perusahaan perlu
merencanakan sistem distribusinya. Dalam sistem distribusi, produsen sering
menggunakan perantara sebagai penyalurnya. Perantara disini adalah individu /
lembaga bisnis yang membantu lancarnya proses penyaluran produk kepada
konsumen akhir. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam sistem distribusi itu
sendiri adalah pihak - pihak yang terkait dalam kegiatan distribusi baik secara
langsung atau tidak langsung.
Dari definisi tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan atau pengertian
bahwa saluran distribusi harus dilalui sebelum barang - barang yang diproduksi
sampai pada konsumen . Dan pemilihan saluran distribusi yang tepat merupakan
salah satu hal penting yang mendukung keberhasilan suatu. perusahaan
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul : " SALURAN DISTRIBUSI PADA PERCETAKAN CV.
SETIAAJI SUKOHARJO.”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah :

1. Saluran distribusi apa yang digunakan CV. Setiaji untuk memasarkan
produknya ?
2. Siapa saja pihak - pihak yang terkait dalam proses pendistribusian produk
pada CV. Setiaji ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui saluran distribusi yang digunakan oleh CV. Setiaji
dalam memasarkan produk - produknya.
2. Untuk mengetahui pihak - pihak yang terkait dalam proses distribusi pada
CV. Setiaji .

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan tentang masalah dibidang pemasaran,
terutama dalam hal ini adalah masalah distribusi dan sebagai salah satu
sarana penerapan teori - teori yang telah dipelajari di waktu kuliah.
2. Bagi Perusahaan
Dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran pada perusahaan CV.
Setiaji dalam memahami sistem distribusi dan menerapkannya secara lebih
baik.

E. Metode Penelitian
1. Ruang Lingkup Penelitian
Obyek penelitian : Perusahaan percetakan CV. Setiaji Sukoharjo
2. Jenis dan Sumber data
a. Sumber data
1. Sumber data primer
Adalah Sumber data yang diperoleh dari sumber yang berwewenan
yang berkaitan dengan topik penelitian , dalam hal ini adalah dari
perusahaan percetakan CV. Setiaji. yaitu dengan melakukan
wawancara secara langsung mengenai saluran distribusi yang
digunakan oleh CV. Setiaji.
2. Sumber data sekunder
Adalah sumber data yang diperoleh dari literature buku-buku yang
berkaitan dengan topik penelitian dalam hal ini adalah
buku-buku catatan perusahaan dan dokumen perusahaan,
data-data tersebut antara, lain: gambaran umum perusahaan,
struktur organisasi.
b. Teknik Pengumpulan Data
a. Metode Observasi
Adalah suatu cara atau metode pengumpulan data
dimana melakukan penelitian secara langsung , mengamati obyek
penelitian, seperti lokasi perusahaan, proses distribusi produk
dalam perusahaan percetakan CV. Setiaji.

b. Metode Wawancara.
Adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara peneliti
melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan.
3.

Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan tekhnik analisa deskriptif yaitu :
dengan mendiskripsikan dan menjelaskan keadaan sesungguhnya tentang
saluran distribusi yang digunakan oleh " CV. Setiaji " dalam menyalurkan
produknya hingga sampai ke tangan konsumen .

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka
1. Pengerdan Saluran distribusi
 Menurut (Stanton, 1984 : 5) Saluran Distribusi adalah Jalur yang
dipakai untuk perpindahan barang dari produsen ke konsumen akhir.
 Sedangkan menurut (Basu Swastba dan Irawan 1990 : 286 ) Saluran
distribusi adalah Sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang
mengkombinasikan antara pemindahan phisik atau nama dari suatu
produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.
 Menurut (Kotler. 1992 : 172). Saluran distribusi adalah :
seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan ( fungsi ) yang
digunakan untuk menyalurkan produk dan status pemilikannya dari
produksi ke konsumsi.
 Sedangkan

pengertian

saluran

distribusi

dalam

arti

sempit

dikemukakan oleh David A. Revson, dalam buku ( Basu Swastha,
1998 : 3 ) yaitu : "Saluran merupakan jalur yang dilalui oleh arus
barang-barang dari produsen ke perantara dan pada akhirnya sampai
pada pemakai". Dari pengertian - pengertian diatas mengenai saluran
distribusi, dapat diambil kesimpulan bahwa saluran distribusi
merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk
menyalurkan produk-produknya. Dan Saluran Distribusi merupakan

jalan yang harus dilalui untuk menyampaikan suatu produk kepada
konsumen dan berfungsi untuk menghilangkan jurang pemisah antara
produsen dengan konsumen akhir
2. Pengertian Distribusi
Adalah : Proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen
baik melalui perantara maupun tanpa perantara ( Basu Swastha dan Ibnu
Sukotjo, 1998: 200 ).
Distribusi ada 2 jenis Yaitu :
a) Distribusi Langsung
Pada distribusi ini produsen langsung menjual produknya kepada
konsumen tanpa menggunakan perantara.
b) Distribusi Tidak langsung.
Pada distribusi ini dalam menyalurkan produknya kepada konsumen
produsen menggunakan perantara ( Basu Swastha dan Irawan , 1990 :
285).
3. Macam - Macam Saluran Distribusi
Ada beberapa alternatif saluran distribusi yang dapat dipakai, biasanya
altematif saluran tersebut didasarkan pada golongan barang konsumsi dan
barang industri. ( Stanton, 1984 : 81):
a.

Saluran distribusi barang konsumsi
1) Produsen

Konsumen

Saluran disribusi dari produsen ke konswnen tanpa melalui perantara.
2) Produsen

Pengecer

Konsumen

Pengecer membeli langsung dari produsen kemudian pengecer
menjualnya ke konsumen
3) Produsen

PedagangBesar

Pengecer

Konsumen

Pengecer menggunakan jasa. peclagang besar.
4) Produsen

Agen

Pengecer

Konsumen

Produsen menggunakan -jasa agen atau makelar untuk mencapai pasar
eceran.
5) Produsen

Agen

PedagangBesar

Pengecer

Konsumen

Produsen menggunakan jasa agen perantara dan menghubungi
pedagang besar yang menjual ke pengecer - pengecer kecil
b.

Saluran distribusi barang industri
1) Produsen
2) Produsen

Pemakai Industrial
Distributor

3) Produsen
4) Produsen

Industri

Agen
Agen

Pemakai

Pemakai
Distributor

Industri

4. Setelah menentukan saluran distribusi yang akan dipakai, produsen
perlu menentukan jumlah perantara untuk ditempatkan sebagai
pedagang besar atau pengecer. dalam hal ini produsen mempunyai tiga
altenatif pilihan (Basu Swastha, 1996: 217)

Pemakai

a. Distribusi Intensif
Produsen berusaha menggunakan jumlah penyalur sebanyak munngkin
untuk mencapai konsumen, agar kebutuhan mereka cepat terpenuhi,
biasanya pasar yang dilayani cukup luas.
b. Distribusi Selektif
Produsen berusaha memilih sejumlah pedagang besar atau pengecer yang
terbatas dalam jumlah geografis tertentu .
c. Distribusi Eksklusif
Produsen hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer dalam
daerah pasar tertentu.

5. Lembaga - lembaga atau perantara yang terlibat dalam saluran distribusi
berdasarkan barang yang diperdagangkan , dibagi menjadi dua golongan
( Basu Swastha dan Irawan, 1990 : 291 - 293 ):
a) Pedagang
Adalah perantara yang dalain melaksanakan kegiatan pengeluaran barang
atau jasa mempunyai hak milik atas barang yang dipasarkannya.
Yang termasuk perantara pedagang adalah :
1) Pedagang Besar ( Whole Seller )
Adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali
barang -barang kepada pengecer dan pedagang lain atau kepada
pemakai industri, pemakai lembaga dan pemakai komersial yang
sudah menjual dalam volume yang sama kepada konsumen akhir.

2) Pengecer ( retailer)
Adalah : sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual
barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi.
b) Agen
Adalah : Lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan
jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan atau
distribusi barang, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk memiliki barang
yang diperdagangkan.
Adapun Jenis - jenis agen yang ada antara lain:
1) Agen Penjualan
Yang mempunyai tugas utama mencarikan pasar bagi produsen.
2) Agen Pembelian
Yang mempunyai tugas utama mencarikan Penyedia / supplier bagi
para pembeli.
3) Agen Pengangkutan
Yang mempunyai tugas utama menyampaikan barang dari penjual
kepada pembelinya

6. Keuntungan memakai perantara ( Kotler, 1992 : 97).
a) Mengurangi tugas produsen dalam kegiatan disttibusi untuk mencapai
konsumen.
b) Perantara dapat membantu dalam pengangkutan dan menyediakan alat
transportasi.

c) Perantara dapat membantu dalam penyimpanan barang.
d) Perantara datpat membantu dalam keuangan dengan membeli secara tunai
dari produsen .
e) Keuntungan lain yang dapat diharapkan dari perantara antara lain
- Membantu mencari konsumen
- Membantu dalam kegiatan promosi
- Membantu dalam penyortiran.

B. Kerangka Pemikiran

Produsen

Pihak - pihak yang terkait

Salurran Distribusi

[

Langsung

Tidak Langsung

Konsumen
Keterangan:
Setelah menghasilkan suatu produk, produsen perlu menetapkan system distribusi,
yang termasuk dalam sistem distribusi diantaranya adalah terdapat pihak -pihak
yang terkait yang membantu proses kelancaran penyaluran suatu produk. Dan
saluran distribusi meliputi saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak
langsung. Sehingga pada akhimya barang yang diproduksi perusahaan sampai
kepada konsumen.

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah dan perkembangan CV. Setiaji
CV. Setiaji didirikan pada tahun 1978 oleh Bapak Setiyadi Dadi
Sarjono. CV. Setiaji ini terletak di Jalan Waringin Rejo Grogol Sukoharjo,
perusahaan ini bergerak di bidang percetakan, saat itu CV. Setiaji masih
merupakan usaha kecil - kecilan. Yang hanya dilakukan oleh pemilik
perusahaan itu sendiri dan dibantu oleh dua orang saudara sepupunya.
Pada awalnya CV. Setiaji hanya menerima pesanan yang berupa barangbarang cetakan, seperti : undangan, buku - buku pelajaran yang belum
seberapa banyak. Dan peralatan - peralatan yang digunakan untuk
menunjang kegiatan produksi masih sederhana dan bersifat tradisional.
Seiring

dengan

berjalannya

waktu,

perusahaan

ini

mengalami

perkembangan dengan banyaknya pesanan atau order yang datang, melihat
hal tersebutpemilik perusahaan memperlebar tempatnya bekerja dengan
membeli beberapa bidang tanah disekitar lokasi perusahaan dan
membangunnya, sebagai kantor dan sebagai tempat berlangsungnya proses
produksi hingga sampai sekarang ini. Saat ini konsumen CV. Setiaji tidak
hanya dari dalam kota saja tetapi banyak yang datang dari luar kota

bahkan dari luar Jawa diantaranya seperti : Medan, Pontianak, Jambi dan
lain sebagainya.
Pada tahun 1982, pemilik perusahaan memutuskan untuk
melakukan perubahan bentuk perusahaan dari usaha kecil - kecilan
berubah menjadi Sebuah CV, ini dilatarbelakangi adanya alasan modal
yaitu : mempermudah mendapatkan kredit dari bank, yang digunakan
untuk pembelian tanah, untuk mendirikan bangunan gedung, pembelian
mesin yang baru beserta peralatannya. Dengan begitu perusahaan
diharapkan dapat lebih berkembang, Sebagai distributor buku - buku
pelajaran seperti LKS Cerah untuk SD, LKS Pupin untuk SLTP, LKS
Pista untuk SMU dan SMK, CV. Setiaji memiliki tenaga kerja yang ahli
dalam bidangnya masing - masing, misalnya : ada yang khusus membuat
soal matematika, ada yang membuat soal Fisika, Kimia, PPKN, dan lain
sebagainya. Perusahaan CV. Setiaji juga memiliki tim kreatif yang khusus
menangani pembuatan Undangan, Kartu nama, dan lain- lain.

2. Alasan Pemilihan Lokasi Perusahaan
a) Faktor Tenaga Kerja
Tenaga kerja di lingkungan sekitar perusahan cukup memadai, baik
tenaga ahli maupun tenaga buruh, sehingga perusahaan tidak
kesulitan memperoleh tenaga kerja.

b) Faktor Transportasi
Lokasi perusahaan yang berada di pinggir jalan raya, mempermudah
jalannya proses pengangkutan bahan baku, bahan bantu dan hasil
produksi
c) Faktor Sosial
Memberi kesempatan kerja pada masyarakat sekitar perusahaan.

3. Struktur Organisasi
Organisasi dalam suatu perusahaan merupakan alat untuk mencapai
tujuan perusahaan. Struktur organisasi menggambarkan hubungan antara
orang- orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan tanggug jawab
yang berbeda- beda, pada CV. Setiaji kekuasaan dan tanggung jawab yang
tertinggi di pegang oleh satu pimpinan , dimana dalam hal ini adalah
pemilik perusahaan itu sendiri. Adapun bagan struktur organisasi pada
CV. Setiaji, sebagaimana tampak pada gambar II. 1.

Tugas masing - masing bagian dalam struktur organisasi CV.
Setiaji adalah sebagai berikut :
Keterangan :
1) Pimpinan
Bertanggung jawab terhadap semua urusan CV. Setiaji, baik yang
intern maupun ekstern.
2) Manajer
a) Merupakan suatu kedudukan yang diangkat dan diserahi wewenang
oleh pimpinan perusahaan untuk menjalankan operasi perusahaan
dan mengepalai segala bagian - bagian divisi yang ada di
perusahaan.
b) Memegang fungsi pengawasan (controlling) atas semua pekerjaan.
c) Ikut bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam
perusahaan, yang menentukan kemajuan perusahaan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer dibantu oleh Wakil Manajer.
3) Kabag Keuangan
a) Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan menurut cara
yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
b) Atas persetujuan Manajer dan pimpinan perusahaan membuat
anggaran pendapatan dan belanja perusahaan.
c) Bertanggungiawab atas perputaran kas yang ada.

d) Atas persetujuan pimpinan perusahaan dan manajer, menentukan
kebijaksanaan pemasukan dan. penggunaan keuangan perusahaan,
sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.
e) Koordinasi antar Kasubbag tentang biaya yang diperlukan oleh
masing-masing Kabag dalam jangka waktu tertentu baik anggaran.
rutin maupun non rutin.
Dalam melaksanakan tugasnya Kadiv Keuangan dibantu oleh accounting
dan bendahara.
4) Kabag Produksi
a) Mengawasi proses kegiatan produksi dan mengendalikan kualitas
produksi, dari bahan baku menjadi barangjadi.
b) Koordinasi antar kabag tentang program dan sirkulasi kerja yang
mencakup mutu / fisik buku terhadap biaya produksi dan daya beli
konsumen
c) Menentukan kebijakan yang menunjang proses produksi selama
tidak bertentangan dengan kebijaksanaan manajer dan pimpinan
perusahaan.
d) Bertanggungjawab atas segala kegiatan produksi.
Dalam melaksanakan tugasnya Kabag Produksi dibantu oleh bagian
Planning Control ( PPC ), Bagian Pra cetak dan proses produksi.
5) Kabag Pemasaran

a) Menyalurkan dan memasarkan hasil produksi dan memberi
pertimbangan kepada pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan
yang akan dilaksanakan.
b) Mengajukan

pertimbangan

mengenai

produksi

dengan

pertimbangan situasi pasar yang ada.
c) Bertanggungjawab atas keluar masuknya barang.
d) Bertanggungjawab atas tingkat penjualan produk.
Dalam melaksanakan tugasnya Kabag pemasaran dibantu oleh bagian
penjualan,

bagian

pembelian,

bagian

gudang pemasaran,

bagian

pengangkutan, team perwakilan, dan salesman.
6) Kabag Editorial
a) Menerima, dan melakukan pemeriksaan terhadap naskah dari
beberapa segi yaitu: materi, bahasa, sistematika, dan penyusunan
naskah.
b) Koordinasi dengan Kabag pemasaran untuk mencari naskah dan
pengembangan produk baru.
Dalam melaksanakan tugasnya Kabag Editorial dibantu oleh bagian editor
umum dan bagian editor pendidikan.
7) Kabag Personalia
a) Membuat program kerja yang disahkan oleh manajer dan pimpinan
perusahaan..
b) Koordinasi antar Kabag tentang Klasifikasi surat, kedisiplinan, dan
tata tertib serta status kesejahteraan karyawan.

c) Menyeleksi karyawan yang ingin bekerja di perusahaan CV.
Setiaji.
d) Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, menetapkan gaji
dan upah karyawan.
e) Mengevaluasi kerja karyawan.
Dalam melaksakan tugasnya Kabag personalia dibantu oleh SDM Intern
dan SDM Ekstern dan sarana.

4. Kegiatan Perusahaan
Kegiatan perusahaan CV. Setiaji secara umum adalah sebagai berikut :
1. Personalia
Pada perusahaan ini kegiatan personalia meliputi pengangkatan tenaga
kerja, penggajian, pelatihan atau training dan sebagainya dikerjakan
oleh Kabag. Personalia dan dibantu. oleh SDM Intern, SDM Ekstern
dan sarana.
2. Tenaga kerja
Tenaga kerja dalam suatu perusahaan merupakan salah satu tulang
punggung_ dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Jumlah tenaga
kerja yang dimiliki CV. Setiaji adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar jumlah tenaga kerja CV. Setiaji
No

Keterangan

Jumlah

1.

Pimpinan Perusahaan

1

2.

Manajer

2

3.

Bagian Keuangan

8

4.

Bagian Produksi

95

5.

Bagian Pemasaran

55

6.

Bagian Editorial

30

7.

Bagian Personalia

14

8.

Keajnanan

8

Jumlah

213

Sumber: CV. Setiaji

3. Jam kerja Karyawan CV. Setiaji
Kegiatan produksi pada CV. Setiaji dilakukan setiap hari dan dibagi
menjadi 3 shift, yaitu :
a) Shift I

: 07.00 - 15.00 WIB.

b) Shift II

: 15.00 - 23.00 WIB.

c) Shift III

: 23.00 - 07.00 WIB.

Jam kerja ini khusus untuk karyawan bagian produksi, khususnya
dibagian Pra cetak dan proses produksi dan bagian keamanan. Waktu
istirahat yang diberikan adalah selama 1 jam, dan setiap karyawan

diberi kesempatan libur sehari per minggu. Sedangkan untuk bagian
yang lainnya seperti : bagian personalia, bagian keuangan, bagian
editorial dan lainnya. Jam kerja mulai jam 08.00 - 16.30 WIB.
4. Sistem Penggajian
Sistem Penggajian yang digunakan CV. Setiaji adalah sebagai berikut :
a) Untuk pegawai bulanan, gaji diberikan setiap akhir bulan.
b) Untuk pegawai harian gaji diberikan 2 kali perbulan. yaitu setiap
tanggal 15 dan pada akhir bulan.
c) Sedangkan untuk karyawan yang kerja lembur, diatur berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan dan dengan melihat hasil
pekerjaannya.
5. Kesejahteraan Karyawan.
Untak menjamin kesejahteraan karyawan, CV. Setiaji memberikan
fasilitas berupa:
a) Tunjangan hari raya
b) Alat - alat kerja diberikan oleh perusahaan
c) Bagi karyawan bulanan diberikan cuti 12 hari per tahun.
d) Kecelakaan kerja ditanggung oleh perusahaan.
e) Seragam sebanyak 3 stel per tahun.
f) Asuransi kesehatan.
g) Diberikan cuti hamil bagi karyawan yang akan melahirkan.

5. Kegiatan Produksi
1. Proses Produksi
Adapun proses -produksi CV. Setiaji mulai dari sebuah naskah
menjadi buku yang siap pakai atau siap dijual adalah sebagai berikut :
a) Pengeditan
Naskah yang telah masuk lalu diedit, disesuaikan dengan GBPP
dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
b) Setting
Naskah yang sudah diedit masuk pada bagian setting, pada bagian
ini naskah dipilihkan bentuk dan ukuran yang akan digunakan,
kemudian naskah diketik dengan format yang berlaku.
c) Lay Out
Pada bagian ini ditentukan ukuran tata letak buku
d) Design
Sebuah buku memerlukan sampul muka, maka untuk membuatnya
mula- mula ditentukan ilustrasi gambar dan tulisan yang
disesuaikan dengan buku, kemudian dicetak.
e) Repro
Naskah yang sudah melalui lay out dan cover yang didesign,
kemudian difilmkan, film ini kemudian dimasukkan ke proses
montase, yaitu : film pada plate cetak atau bidang cetak.

f) Cetak
Plate yang siap dicetak dimasukkan pada mesin cetak untuk
membuat buku sesuai dengan kebutuhan.
g) Callendering
Cover yang dicetak, warnanya belum kelihatan menarik. Agar
lebih menarik harus melalui proses callendering, yaitu :
memberikan cairan pada cover secara keseluruhan.
h) Lipat
Pada bagian ini cover dan isi dilipat sesuai dengan keinginan
perusahaan.
i) Penjilidan
Setelah buku dilipat kemudian di jilid dengan kuat.
j) Pemotongan
Buku dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah
ditentukan oleh perusahaan.
k) Pengemasan
Buku yang telah jadi dan rapi dikemas dengan plastik, dipisahkan
dalam berbagai bagian.
2. Produk yang dihasilkan
Produk yang dihasilkan CV. Setiaji adalah sebagai berikut:
a) Penerbitan
(1) Buku paket atau teks pelengkap yang merupakan buku
pendamping, sesuai dengan kurikulum yang telah disahkan

oleh Depdikbud, untuk semua jenjang pendidikan kecuali
perguruan tinggi.
(2) Lembar kerja siswa (LKS) : LKS Cerah untuk SD, LKS PUPIN
untuk SLTP, LKS PISTA untuk SMU dan SMK.
(3) Buku - buku umum meliputi : Buku - buku rumus fisika, kimia,
matematika, dan lain - lain.
(4) Menerima pesanan membuat undangan, kartu nama, kalender,
dsb.
3. Bahan - bahan yang digunakan
a) Kertas isi dan kertas sampul
b) Chemical
c) Tinta
d) Material
e) Bending
4. Peralatan yang digtmakan
a) Mesin setting.
b) Camera foto printing.
c) Plate marker
d) Mesin cetak
e) Mesin jilid

6. Kegiatan Pemasaran
Setelah

perusahaan

membuat produk jadi, maka

langkah

selanjutnya adalah memikirkan pemasaran atas barang yang telah
dihasilkan agar barang tersebut sampai ke tangan konsumen.
Strategi pemasaran yang dilakukan :
a) Produk
Kebijakan yang ditempuh perusahaan dalam menghasilkan suatu
produk adalah bertumpu pada produk terbaik dengan pelayanan terbaik
dan mampu bersaing di pasaran.
b) Harga
Tujuan penetapan harga, dimaksudkan agar mampu bersaing di
pasaran, sehingga perusahaan dapat bertahan di tengah - tengah
maraknya dunia bisnis seperti di Indonesia saat ini
c) Distribusi
CV. Setiaji dalam mendistribusikan produknya kepada konsumen
menggunakan 2 jenis saluran distribusi yaitu : saluran distribusi
langsung kepada konsumen dan saluran distribusi tidak langsung yaitu
melalui distributor / agen.

B. Pembahasan
Dalam menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen CV.
Setiaji memerlukan saluran distribusi. Hal ini digunakan untuk mempermudah
proses penyaluran barang atau hasil produksi sampai ke tangan konsumen.

Dan yang termasuk dalam saluran distribusi disini diantaranya : saluran
distribusi yang digunakan, dan pihak - pihak yang terkait yang membantu
lancarnya proses distribusi.
a. Saluran distribusi yang digunakan CV. Setiaji.
Saluran distribusi yang digunakan CV. Setiaji untuk menyalurkan hasil
produksinya adalah sebagai berikut :
1. Saluran Distribusi langsung
Produsen

Konstunen.

Dalam saluran distribusi langsung, konsumen langsung datang ke
kantor pusat CV. Setiaji yang terletak. di Jalan Waringin Rejo Grogol
Sukoharjo, dan melakukan transaksi secara langsung dengan bagian
pemasaran. Jadi dalam saluran distribusi secara langsung, CV. Setiaji
tidak menggunakan perantara untuk menyalurkan hasil produksinya.
2. Saluran Distribusi tidak langsung
Dalam kegiatan saluran distribusi tidak langsung CV. Setiaji
melibatkan perantara untuk menyalurkan barang yang diproduksi oleh
CV. Setiaji. Dan biasanya konsumen yang memilih menggunakan
saluran distribusi tidak langsung adalah konsumen yang membelinya
dalam jumlah yang besar, dan biasanya mereka memesan terlebih
dahulu. Berikut ini adalah saluran distribusi tidak langsung yang
digunakan oleh CV. Setiaji :
a) Produsen

Perwakilan

Salesman

Konsumen

Produsen memilih perwakilan sebagai penyalurnya, kemudian
perwakilan menyerahkan kepada salesman. Salesman melakukan
promosi dan penjualan kepada konsumen
b) Produsen

Agen

Pedagang besar

Pengecer

Konsumen

Produsen menggunakan jasa agen perantara dan menghubungi
pedagang besar yang menjual ke pengecer.
c) Produsen

Pedagang besar

Pengecer

Konsumen

Produsen menggunakan jasa Pedagang besar atau distributor, yang
kemudian menjualnya kepada pengecer dan akhirnya sampai ke
tangan konsumen.

b. Pihak - pihak yang terkait
1. Bagian Produksi
Berfungsi melakukan proses produksi merubah barang belum jadi
menjadi barang jadi.
2. Bagian Gudang
Merupakan tempat penyimpanan dan keluar masuknya barang yang
telah dihasilkan bagian produksi.
3. Team perwakilan
Merupakan kantor cabang yang didirikan di luar wilayah kantor pusat,
Dan perwakilan – perwakilan ini

merupakan kantor cabang yang

berdiri sendiri, tetapi dibawah kendali CV. Setiaji. Tujuan dari
pendirian perwakilan atau kantor cabang ini adalah :

a) Sebagai perantara dari kantor pusat
b) Untuk mempermudah proses distribusi
c) Mencari dan mengajukan order ke pusat pemasaran berdasarkan,
pesanan dari konsumen melalui salesman.
4. Agen / Pedagang besar
Agen memesan melalui bagian pemasaran CV. Setiaji, kemudian dari
pihak CV. Setiaji mengirimkannya. Lalu dari Agen menjualnya ke
pedagang besar atau konsumen akhir.
5. Salesman
Merupakan tenaga kerja yang dimiliki oleh CV. Setiaji, yang bertugas:
a) mencari order pesanan dari konsumen.
b) melakukan penagihan atas penjualan barang yang belum. dilakukan
pembayaran
6. Bagian Pemasaran
Berfungsi menerima pesanan dari konsumen dan menyampaikannya ke
bagian produksi.
7. Bagian Pengiriman atau Transportasi
Merupakan bagian yang bertanggung jawab atas keamanan dan.
kelancaran pengiriman barang.
8. Bagian Keuangan
Bagian yang bertanggung jawab atas keluar masuknya uang
perusahaan.

c. Prosedur Distribusi Tidak Langsung CV. Setiaji
1. Prosedur penerimaan pesanan
Bagian pemasaran menerima pesanan dari konsumen baik secara lisan
maupun melalui tulisan. Bagian pemasaran kemudian mencatat
pesanan tersebut rangkap tiga. Surat pesanan pertama diberikan kepada
bagian produksi, Surat pesanan kedua diberikan kepada konsumen
yang memesan sebagai tanda bukti bahwa mereka telah memesan,
yang

kemudian

akan

dibaca

oleh

supir

truk

perusahaan

yangmegantarkan pesanan. mereka. Surat pesanan ketiga disimpan
oleh bagian pemasaran di CV. Setiaji yang digunakan sebagai tanda
bukti dan dokumen. Dan konsumen yang memesan harus membayar
uang muka terlebih dahulu, dan sisa pembayaran dilakukan jika barang
telah sampai ke tangan konsumen.
2. Proses Produksi
Setelah bagian produksi menerima surat pesanan dari bagian
pemasaran, langkah selanjutnya adalah memproses barang pesanan
tersebut sesuai dengan permintaan pembeli. Dan kemudian barang
yang telah jadi dikemas untuk memudahkan proses pengiriman.
3. Prosedur pengiriman barang
Setelah proses transaksi pemesanan barang dan proses produksi
selesai, kemudian barang dikirim menggunakan truk perusahaan
hingga barang sampai ke tangan konsumen sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan.

4. Prosedur pembayaran
Setelah konsumen menerima barang pesanan, biasanya proses
pembayaran dilakukan dengan transfer melalui bank yang telah
disepakati kedua belah pihak.

d. Prosedur Distribusi Langsung CV. Setiaji.
1. Prosedur Pembelian Barang
Konsumen datang Langsung ke perusahaan dan menghubungi bagian
pemasaran, dan produksi atau gudang.
2.

Prosedur pengambilan barang
Setelah konsumen menghubungi bagian pemasaran, konsumen dapat
mengambil barang tersebut di bagian produksi atau gudang, dan
kemudian melakukan pembayaran di bagian keuangan perusahaan.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan dengan analisis data dan pembahasan tentang Saluran
Distribusi Pada Percetakan CV. Setiaji Sukoharjo, maka penulis dapat
mengambil kesimpulan bahwa :
1.

Dalam pendistribusian produk-produknya CV. Setiaji menggunakan
saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Dalam
penggunaan saluran distribusi ini tergantung dari siapa yang menjadi
konsumen akhirnya dan berupa banyak produk yang dibeli.

2.

Dalam melaksanakan pendistribusian produknya CV. Setiaji sudah
cukup baik, hal ini terlihat dimana CV. Setiaji banyak melibatkan berbagai
pihak untuk melancarkan proses pendistribusian produknya. Pihak – pihak
tersebut adalah : bagian produksi, bagian gudang, team perwakilan kantor
cabang perusahaan), salesman, bagian pemasaran, bagian pengiriman atau
transportasi, bagian keuangan, dimana setiap bagian sudah memiliki tugas
dan tanggung jawab masing - masing yang harus dilaksanakan.

3.

Konsumen CV. Setiaji adalah : konsumen yang kebanyakan dari
lembaga lembaga pendidikan, misaInya SMU, SMK, SLTP, dan SD. Baik
berasal dari dalam kota ataupun luar kota. Selain itu konsumen CV. Setiaji
juga ada yang berasal dari masyarakat umum.

B. SARAN
Dari kesimpulan yang penulis kemukakan di atas maka sebaiknya CV. Setiaji
tetap menggunakan atau tetap mempertahankan. saluran distribusi yang sudah
digunakan, karena pada dasarnya saluran distribusi yang digunakan oleh CV.
Setiaji sudah baik. Hal ini dapat dilihat bahwa selama ini belun ada komplain
ataupun keluhan dari konsumen mengenai keterlambatan pengiriman barang,
hal itu membuktikan bahwa proses pendistribusian produk pada CV. Setiaji
sudah cukup lancar. Dan saran yang kedua supaya setiap bagian pada
perusahaan CV. Setiaji tetap dapat menjalankan tugas perusahaan dengan
baik, agar terjadi sistem kerja yang lebih baik sehingga proses pendistribusian
produk dapat berjalan dengan lebih lancar.
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