
JURNAL SAINS PEMASARAN INDONESIA
Volume Vl, No. 1, Mei 2007, halaman 1 - 24

ANALISIS FAKTOR.FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KOMITMEN PENYALUR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN

HUBUNGAN JANGKA PANJANG DENGAN PEMASOK
(studi Kasus Pada Para Penyalur PT. Merapi utama Pharma cabang semarang)

Mutia Faiz, SE, MM

Alumni Program Magister Manaiemen IJniversitas Diponegoro

Abstraksi

Penetitian ini menganailsis analls is faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen penyalur

sebagaiupayapeningkatanhubunganjangkap-anjan.g'denganpemasok.P.ermasalahan
riset ini bersumbetr piau z @ua) hil yaiu [ertama-adilan research gap berdasarkan latar

betakang penetitian terdaiutu dan kedua, bersumber dari research problems' yaitu

ditemukan puau Jitu yang memberikan secara keseluruhan pe.formasire-alisasl dan target

penjualan PT. Merapi Utima Pharma Cabang Semarang dari 2001-2005 cenderung tidak

tercapai. Data tain'menuniukan bahwa 200i-2005 terdapat penurunan iumlah komitmen

kerjasama antara pr. Meiapi lJtama pharma Cabang Semarang dengan pihak penyalur'

Oleh karena itu, rumusan masalah penettian ini yaiti bagaimana meningkatkan komitmen

penyalur paaa peiasok, sehingga hubungan ia'ngka pani.ang penyalur dengan pemasok

dapat mencapai target. Teknik pengamb'tian iaipet adatah metode cluster dan metode

purposive "urptiig: 
Responden diri penetitian ini-beri.u.mtah 120 responden' dimana

responden adalath" apote'ker dari piha'k penyatur PT. Merapi lJtama Pharma Cabang

Semarang. Hasil ana'tisis data penetitian ini m'enuniukkan model dan hasil penelitian dapat

diterima dengan baik. Dan setaniutnya hasit penetitian ini membuktikan pengaruh kepuasan

penyatur atas tayiiii i",r"g" ieniiat terhadap komitmen penyalur pada pemasok adalah

positip dan signifiXir. Oai pengarun kepercayaan plda pemasok terhadap komitmen

penyalur paaa peiasok adal'ah [ositip aa'n sigiitixan' Setla pengaruh kepuasan penyalur

atas tayana, t"rugi p"niualan terhadap hubuigan iangka p.aniang dengan pem.asok adalah

positip dan signifika'n. Demikian hatnya, den{an'peigarun kepercayaan pada pemasok

terhadap huOungan iangka panlang aengah pemasok .adatah 
positip dan signifikan'

Kemudian pengaii,n iorit^"n prnyitu palu pe*a"ok terhadap hubungan iangka paniang

dengan pemasok adatah positip dan signifikan'

Kata Kunci: Kepuasan Penyalur Atas Layanan Telaqa Peniuat, Kepercayaan Pada

pemasok, Komi[men Penyatur Pada Pemisok dan Hubungan Jangka Paniang dengan

Pemasok

l-lenentuan saluran distribusi merupakan salah satu diantara keputusan manajemen yang
YI paling penting di bidang pemasaran, karena saluran distribusi yang akan dipilih sangat

mempengaruhi setiap keputusan lain di bidang pemasaran. studi webster (1992; dalam'

Johnson,1999); Nursatyo,IZOOS;; Cempakasari,-dan Yoestini, (2003);Anderson et'al'',(1997);

Ferdinand (2004) berpendapat pemasar harus terfokus pada pemeliharaan terus menerus

hubungan antara pemasok dan penyalur'


