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REVIEW BUKU : 

MENJADI SUPLIER HEBAT  

DI MINIMARKET, SUPERMARKET DAN HIPERMARKET 

 

 

PENDAHULUAN 

Cerita lama tentang kelangkaan sekaligus kenaikan harga komoditas semen. Harga 

semen melonjak di atas harga patokan setempat (HPS), yang semula harga semen rata-rata 

Rp 5.400,- per sak naik menjadi Rp 8.500 per sak. Menteri Perindustrian menyatakan 

bahwa kenaikan harga semen di tahun 1993 terjadi karena kekhawatiran sejumlah 

distributor terhadap persediaan semen. Indikasi tentang keterlibatan para pelaku dalam 

mata rantai distribusi semen sulit untuk dihindari, walalupun mungkin juga bahwa 

kenaikan harga semen disebabkan melonjaknya kebutuhan semen dan supply terbatas 

karena produsen tidak memproduksi sesuai target yang telah ditentukan (Warta Ekonomi 

Oktober 1993). 

Fenomena harga semen di tahun 1993 itu sebenarnya hanyakah merupakan satu 

contoh bahwa distribusi adalah merupakan satu fungsi pemasaran yang esensial dalam 

upaya menyampaikan produk pada target pasar yang tepat dan pada saat yang tepat. 

Optimalisasi fungsi pemasaran ini akan sanga tergantung  pada kehendak perantara –

pengecer, pedagang besar, agen dan broker—untuk menganut aturan main dalam 

penyaluran distribusi produk yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensinya, manajer 

pemasaran harus mengambil serangkaian keputusan yang berkaitan denan penentuan 

jenis perantara yang akan dipergunakan, bagaimana memotivasi mereka untuk bersedia 

membantu menjual produk perusahaan, bearpa jumlah dana yang diipergnakan untuk 

mendukung upaya tersebut dan intensitas distribusi yang dipergunakan untuk menjamin 

ketersediaan produk di pasar.  

Proses pertukaran yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam kenyataannya 

melibatkan banyak aktivitas. Untuk keperluan distribusi fisik barang, seseorang harus 

terkait dengan fungsi pengangkutan dan penyimpanan. Seseorang juga harus 

berkomunikasi dengan pembeli potensial melalui pengikalan, personal selling, atau 



promosi penjualan untuk mendorong kesadaran konsumen atas produk dan berupaya 

membujuk mereka agar bersedia membeli. Upaya perusahaan mendistribusikan 

produknya hingga sampai ke konsumen dapat dilakukan dengan berbagai upaya, misalnya 

dengan menyampaikan langsung, door-to-door, seperti halnya yang dilakukan perusahaan 

kosmetika AVON; atau perusahaan dapat juga menggunakan mediator dalam membantu 

menyampaikan produk pada jangkauan wilayah yang lebih luas. Mediator dimaksud bisa 

berupa perusahaan ritel  seperti supermarket, minimarket atau Hypermarket.  

Untuk membahas lebih lanjut tentang mekanisme dan strategi distribusi produk 

melalui perusahaan ritel modern, ada satu buah buku yang membahasnya secara tuntas. 

Buku tersebut berjudul: “Menjadi Supplier Hebat di Minimarket, Supermarket an 

Hipermarket.” Berikut ini adalah ulasannya : 

RINGKASAN BUKU 

Buku karya Frans M Royan tersebut mengawali bahasannya dengan mengurai sejarah 

dan seluk beluk Pasar Modern dengan mengungkapkan profil singkat beberapa ritel 

modern dunia dan beberapa ritel modern lokal.  

Ritel modern disokong oleh mekanisme distribusi dan promosi yang lebih baik 

dibanding ritel tradisional. Demikian banyak para pelaku bisnis dalam ritel modern ini 

mengingat adanya perubahan kecenderungan konsumen dalam berbelaja. Potensi ini 

tentunya akan sangat menarik bagi para supplier / pemasok barang. Namun supplier mesti 

mengetahui lebih dalam sebelum menjadi supplier bagi ritel tersebut, sehingga bisa 

menyiasati setiap permintaan atau proposal yang diajukan oleh para outlet modern. Peritel 

modern yang bisa dikendalikan dengan baik, kelak akan bisa menjadi mitras yang sangat 

menguntungkan.   

Penulis menguraikan jenis-jenis ritel modern, yaitu : 

1. Minimarket 

Secara kepemilikan, minimarket bisa dimiliki oleh perorangan maupun secara kongsi. 

Karena itu, supplier akan sering berhadapan secara langsung dengan pemiliknya, 

meskipun  pada kondisi tertetu dilayani oleh staf pembeliannya. Minimarket bisa 

tunggal atau jejaring. Minimarket biasanya berupa toko serba ada yang ukuran 

gedungnya tidak lebih dari 10 meter x 20 meter. Isi barang di minimarket selalu 

tampak minimal. Karena spacenya terbatas, maka setiap item produk sering kali hanya 



didisplay 3 unit saja. SDM yang mengelola minimarket tidak banyak. Dari segi 

pemodalan, berada pada tingkat bawah. Pemilik minimarket perorangan, modalnya 

lebih banyak untuk pengadaan cash flow. 

2. Supermarket 

Kepemilikan supermarket bisa perorangan ataupun perseroan atau kongsi dengan 

model jejaraing atau tunggal. Operasionalisasi supermarket akan mengganggu aktivitas 

pasar tradisional maupun minimarket lokal. Beberapa pemerintah daerah 

mengeluarkan regulasi terkait keberadaan supermarket. Sebuah outlet bisa disebut 

supermarket, jika ukurannya sudah melebihi ukuran minimarket dan berada di bawah 

ukuran hypermarket. Jumlah barang lebih banyak dari minimarket. Jumlah SDM yang 

dimiliki jauh lebih banyak dibanding minimarket (mencapai puluhan orang). Secara 

permodalan tentunya supemarket jauh lebih besar dibanding minimarket. 

3. Hipermarket 

Hypermarket biasanya perusahaan yang berada di bawah naungan grup bisnis dan 

seringkali merupakan perusahaan ritel yang memiliki jaringan, sehingga berlokasi di 

kota-kota besar. Secara manajemen, hypermarket sudah sangat baik. Ukuran outletnya 

sangat luas dengan display produk yang sangat banyak. SDM yang terlibat dalam 

pengelolaan hypermarket lebih dari puluhan orang. Modalnya pun sangat besar di 

banding supermarket.  

Saat ini perkembangan ritel modern begitu marak. Sebagian pihak menyatakan 

bahwa ritel modern telah menggeser peran pasar tradisional. Namun Frans dalam bukunya 

tersebut, menyangsikan dan menyatakan belum ada survey yang tepat dan mengiyakan 

bahwa memang sudah terjadi pergeseran. 

Memasuki pasar modern tidaklah mudah, apalagi jika supplier baru saja masuk ke 

tempat itu. Jika kita mengamati dan memperhatikan komputer yang dimiliki oleh outlet 

ritel, maka akan tertera ratusan bahkan ribuan supplie ryang sudah bergabung. Inilah 

tantangan yang harus dihadapi oleh supplier baru. Beberapa tantangan supplier dalam 

memasuki pasar modern : 

1. Space Terbatas. Keterbatasan ruang / space yang bisa digunakan untuk mendisplay 

produk di outlet ritel modern akan memunculkan persaingan di antara supplier. 



Biasanya, ritel akan menerapkan beberapa kebijakan dalam pengaturannya, sehingga 

muncul kompetisi untuk bisa masuk ke ritel tersebut. 

2. Listing Fee Tinggi. Biaya listing fee yang tinggi menyebabkan para supplier, tidak bisa 

menjangkau persyaratan yang dibuat oleh para ritel modern.  

3. Sesaknya Persaingan. Saat ini lebih dari 10.000 item produk yang dipajang di rak ritel 

modern. Banyaknya produk yang dipajang, memunculkan persaingan di antara 

supplier. Butuh strategi jitu untuk dapat memenangkan persaingan dan produk 

dipajang di ritel tersebut 

4. Membutuhkan SDM cukup banyak. Untuk dapat tetap bertahan di ritel modern, 

supplier butuh SDM yang cukup banyak untuk membantu mengelola produk-produk 

yang sudah masuk ke ritel modern.  

 

PERSIAPAN MEMASUKI PASAR MODERN 

Sebelum memasuki ritel modern, supplier sebaiknya mempersiapkan segala 

sesuatunya agar hubungan kerjasama antara supplier dengan ritel bisa berjalan lancar. 

Berikut ini adalah beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh supplier ketika 

bekerjasama dengan ritel modern : 

1. Database Pasar Modern 

Supplier harus siap dengan database ritel modern yang ada di wilayah kerjanya. 

Database ini penting untuk mengetahui dan menetapkan jadwal kunjungan ke ritel 

tersebut. Database dapat diperoleh melalui : Survey Pelanggan, Yellow Page, Internet, 

direktori dari lembaga terkait, iklan media cetak, mobil keliling pelanggan, spanduk, 

dan perusahaan lain. 

2. SDM Pasar Modern 

Tidak bisa diingkari dalam pasar modern, supplier perlu memiliki Sales Promotion Girl, 

Merchandiser, Collector dan SDM Delivery. SDM ini sangat dibutuhkan untuk 

membantu mempromosikan dan memastikan produk sampai kepada konsumen. 

3. Armada Pengiriman (Delivery) 

Armada dimaksud bisa berupa mobil box, mobil van, sepeda motor, dan alat 

pengungkit atau trolly. Dengan fasilitas ini, akan mempercepat proses pengiriman dan 

penyampaian produk kepada konsumen. 



4. Gudang Persediaan 

Gudang persediaan di supplier sangat penting untuk mengatasi ketika ritel meminta 

barang secara tiba-tiba. Gudang ini berfungsi untuk menjaga stok secara 

berkesinambungan di ritel modern, di samping menjaga barang agar tidak rusak. 

Adanya gudang ini tentunya akan disesuaikan dengan pola bisnis atau arus barang 

yang dikelola supplier.  

5. Perizinan, Barcode dan Sertifikasi Halal 

Perizinan menjadi hal sangat penting yang tidak boleh diabaikan supplier. Ijin 

dimaksud mencakup NPWP, SIUP, dan Tanda Daftar Perusahaan. Selain itu dibutuhkan 

pula sertifikat pengalaman memasok ke ritel lain , sertifikasi halal atas produk dan 

proses pembuatan produk dari MUI serta tanda barcode yang tertera pada kemasan 

masing-masing produk sehingga memudahkan ritel untuk mendata dan 

mengidentifikasi setiap produk yang dijual. 

6. Sarana Komunikasi 

Sarana komunikasi berupa telepon dan fax menjadi sarana yang tidak terpisahkan 

dalam proses bisnis supplier dengan para kliennya. Sarana komunikasi ini akan sering 

digunakan terkait dengan proses pemesanan, terutama pemesanan mendadak atau 

pun terkait komplain tentang produk yang dilakukan ritel terhadap supplier. 

 

CARA MEMASOK MINIMARKET, SUPERMARKET DAN HYPERMARKET 

Untuk memasuki dan memasok produk ke ritel modern akan membutuhkan 

mekanisme tertentu.  

1. Ritel modern yang berjejaring biasanya memiliki bagian pembelian secara terpusat. 

Namun ada pula, ritel yang menetapkan kebijakan bahwa di kantor pusat, para 

supplier cukup mendaftarkan item produk dan kode suppliernya, setelah itu supplier 

dipersilahkan memasok produk ke masing-masing cabang ritel tersebut. Pada Ritel 

milik perseorangan, penawaran produk bisa dilakukan secara langsung kepada pemilik 

ritel atau petugas toko.  

2. Agar proses memasukkan barang ke ritel modern berhasil maka hubungilah bagian 

pembelian pasar modern tersebut. Karena bagian pembelian inilah yang akan 



mengambil kebijakan, apakah produk yang ditawarkan akan diual di ritel modern 

tersebut atau tidak, termasuk jumlah barang yang akan dibeli. 

3. Hendaknya supplier pun mempersiapkan contoh produk di saat menawarkan produk 

ke ritel modern. Ada beberapa ritel yang akan meminta supplier untuk meninggalkan 

contoh produk dan mengkonfirmasinya di waktu yang akan datang. Selain contoh 

produk, perlu disampaikan pula daftar harga sebagai pelengkap penawaran barang. 

4. Seorang supplier akan mendapatkan PO jika barang yang ditawarkan telah disetujui 

oleh pihak manajemen ritel modern. Supplier belum dikatakan berhasil menjual ke rite 

modern jika belum memperoleh PO ini. PO akan menjadi dasar penagihan.  

5. Setelah itu, proses delivery dibutuhkan oleh supplier untuk memasok barang ke ritel 

modern. Dalam proses ini dibutuhkan beberapa data terkait waktu pengiriman. Karena 

pihak ritel biasanya menyukai pengiriman yang tepat waktu. Selain itu, perhatikan pula 

kuota pesanan.  

6. Supplier perlu mengetahui pula jangka waktu pembayaran yang seharusnya diajukan. 

Jangka waktu untuk setiap barang tidaklah sama. Ada yang 14 hari, 30 hari atau 60 

hari, bahkan ada barang yang sifatnya COS (cash on delivery).  

7. Diskon untuk setiap pembelian selalu disertakan, hal ini berlaku normatif dan sesuai 

dengan jenis produknya. Untuk produk-produk tertentu diskon kisarannya 2-10% atau 

bisa 15% - 30% tergantung jenis produk dan kesepakatannya. 

8. Beberapa ritel mensyaratkan trading term dalam pemasokan barang oleh supplier. 

Biasanya dikaitkan dengan program promosi atas produk yang bersangkutan, 

bentuknya antara lain : pembuatan x-banner, balon udara, sewa gondola, dan 

sebagainya. 

9. Supplier pun harus mempertimbangkan listing fee yang ditetapkan oleh setiap ritel. 

Supplier yang telah membayar listing fee akan memperoleh nomor register untuk 

mengidentifikasi produk-produk yang dijual oleh supplier ke ritel modern tersebut. 

10. Distribution fee akan dikenakan pada supplier apabila ritel modern tersebut 

merupakan ritel yang berjejaring. Distribution fee dipungut untuk pembiayaan 

pengiriman barang dari gudang ritel pusat ke cabang-cabangnya.  



11. Setelah tahap mendapatkan nomor supplier dan nomor register atas produk, ritel 

modern biasanya menyertakan persyaratan lain yang juga membantu supplier, yaitu 

sewa rak.  Namun tidak semua ritel modern menetapkan kebijakan ini.  

12. Terakhir, mekanisme yang harus diperhatikan oleh supplier adalah mekanisme return 

atas produk yang kadaluarsa atau rusak. Namun return juga bisa terjadi pada produk 

yang masih bagus tetapi tidak laku dijual.   

 

STRATEGI CERDIK MEMASUKI RITEL MODERN 

Setelah melalui berbagai langkah memasuki ritel modern, dibutukan beberapa 

strategi agar supplier bisa masuk dengan mulus ke ritel modern. Strategi tersebut antara 

lain : 

1. Gunakan Distributor 

Memasuki ritel modern secara mandiri bisa jadi mahal. Salah satu strategi untuk 

mengatasinya adalah menyerahkan produk kepada distributor. Alasannya, distributor 

sudah ahli dalam penyaluran barang, distributor sudah siap dengan perangkat 

distribusi yang dimilikinya, dan distributor sudah menjalin hubungan baik dengan para 

ritel modern. 

2. Gunakan Grosir 

Cara yang paling cepat dan mudah memasukkan barang ke ritel modern adalah 

meminta bantuan para grosir yang menjalin kerjasama dengan ritel modern. Tidak 

jarang, beberapa ritel modern tertentu sangat bergantung dengan grosir dalam 

menyediakan kebutuhan produk-produknya. Namun lemahnya, supplier harus 

menyediakan diskon yang sangat besar. 

3. Berilah Konsinyasi 

Dalam menjual barang ke ritel modern, idealnya adalah dengan cara tunai atau dengan 

cara kredit. Namun beberapa ritel mensyaratkan konsinyasi atas produk yang 

disimpan di ritel modern oleh para supplier. Cara ini digunakan supplier untuk 

memasukkan barang ke ritel modern dengan sistem pembayarannya menghitung 

sejumlah barang yang laku saja pada periode tertentu. 

4. Pakai Strategi Bundling 



Produk bundling memiliki kekuatan, yaitu menggabungkan brand produk yang lemah 

dengan yang kuat. Cara ini telah dilakukan banyak perusahaan untuk mengantisipasi 

jika produknya tidak bisa masuk ke ritel modern. Seringkali produk bundling ini 

sifatnya hadiah.  

5. Klasifikasikan Ritel Modern sesuai Kemampuan Supplier  

Ambillah ritel modern yang bisa dimasuki. Ini adalah kunci sukses supplier yang tidak 

memiliki dana yang cukup besar untuk masuk ritel modern. Klasfikasikan dan Masuki 

Ritel Modern yang berbiaya rendah atau terjangkau. Simpan Ritel Modern berbiaya 

tinggi di urutan berikutnya. 

6. Masuklah dengan produk fast moving 

Produk-produk yang banyak dicari konsumen akan menjadi perhatian manajemen ritel 

modern. Supplier yang masuk dengan barang ini, kemungkinan besar barangnya akan 

diterima oleh ritel modern. 

7. Gunakan Channel lain tepat di depan Ritel Modern 

Jika masih mengalami hambatan untuk memasuki suatu ritel modern, maka supplier 

bisa menggunakan channel lain yang berada di depan ritel tersebut, misalnya toko 

pakaian dsb. Cara ini setidaknya untuk mencuri perhatian manajemen ritel modern 

tersebut akan kesungguhan dan potensi minat konsumen yang tinggi terhadap produk 

yang dijajakan tersebut. 

8. Sewalah area ritel modern sebagai ajang promosi. 

Gunakan ruangan ritel modern untuk ajang promosi. Bagian pembelian pasti akan 

terkesiap, sebab tidak seperti biasanya supplier akan menyewa ruangan di ritel 

modern jika produknya tidak masuk ke ritel tersebut.  

 

PERILAKU BAGIAN PEMBELIAN DAN NEGOSIASI 

Hendaknya supplier juga mempersiapkan pengetahuan mengenai manusia untuk bisa 

memahami personel yang bertugas di bagian pembelian atau negosiasi suatu ritel modern. 

Berbagai teori tentang cara membaca bahasa tubuh seseorang sudah diungkapkan oleh 

para ahlinya. Supplier sebaiknya mempelajari gerakan isyarat yang ditunjukkan oleh 

seorang petugas bagian pembelian. Pada bagian ini tentunya supplie rakan belajar banyak 

mengenai apa makna dari gerakan isyarat seorang bagian pembelian, namun tentunya 



sebatas kejadian-kejadian dalam komunikasi sehari-hari. Beberapa isyarat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Isyarat Tersenyum 

Seorang bagian pembelian yang menunjukkan isyarat tersenyum menandakan bahwa 

ia dalam kondisi gembira, atau puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Bagian 

pembelian yang tersenyum sangat menyenangkan dan seringkali memberikan 

inspirasi. Wajah tersenyum itu bagaikan magnet dan seorang suplier harus sudah 

bersiap dengan langkah persuasifnya.  

2. Isyarat Memegang Produk 

Ketika bagian pembelian mulai memegang produk, mulai menanyakan harga serta 

lainnya, menandakan bahwa seorang bagian pembelian sedang tertarik dengan apa 

yang sedang ditawarkan. Ini adalah isyarat yang sangat baik bagi supplier, jika ia sudah 

menguasai pengetahuan produk beserta keunggulannya, maka seorang supplier bisa 

langsung mengkomunikasiakn hal-hal yang bersifat persuasif. 

3. Isyarat bola mata membesar 

Bola mata membesar ini bukan berarti melotot, tetapi pupil mata seorang bagian 

pembelian melebar dan disertai dengan mata bekerjap-kerjap, menandakan sebuah 

ketertarikan seorang bagian pembelian akan suatu produk yang sedang diperlihatkan 

contohnya. Reaksi ini seringkali terjadi pada situasi dimana produk sedang sangat 

dibutuhkan oleh ritel modern berhubung dengan daya jual produk itu sendiri. Seorang 

suplier melakukan berbagai hal persuasif untuk merespon kondisi ini.  

4. Isyarat Defensif 

Gerakan defensif bisa ditunjukkan dengan gerakan kedua tangan bagian pembelian itu 

secara bersilang menutu kedua dadanya (sedakep), yang menunjukkan bahwa ia 

sedang mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi oleh seorang suplier. Seorang 

suplier dituntut untuk bersabar, sebab bagaimanapun seorang bagian pembelian 

memiliki otoritas penuh akan menerima atau menolak produk-produk seorang suplier. 

Secara prinsip, kondisi ini tidaklah permanen, dan suplier bisa kembali beberapa 

minggu kemudian untuk menemuinya.  

5. Isyarat Kebosanan 



Ketika sedang serius berkomunikasi dengan supplier, tetapi kepala seseorang bagian 

pembelian menunduk dan tangannya mulai mencoret-coretkan pulpennya di atas 

kertas, maka bisa diterka bahwa orang tersebut sedang mengalami kebosanan setelah 

mendengarkan panjang lebar apa yang supplier sampaikan. Suplier mungkin dituntut 

segera pamit dan mengundurkan diri dari percakapan yang sudah mulai 

membosankan di pihak lain. Berhentilah dan pamit serta berjanjilah untuk datang 

kembali di lain waktu. 

6. Isyarat membohongi suplier 

Ada berbagai alasan mengapa ritel modern tidak menerima produk dari suplier baru. 

Boleh jadi rak ritel sedang penuh dan menunggu ada produk yang di-delete. 

Hendaknya seorang uplier melakukan serangan bertubi-tubi, datang sesering mungkin 

atau dengan berbagai upaya agar produknya bisa masuk ke ritel modern tersebut. 

Isyarat gerakan mata sedang berbohong ditunjukkan dengan bola mata bagian 

pembelian itu yang tidak mau menatap suplier dan cenderung berputar ke arah lain.  

 

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa memasuki ritel modern bukan perkara 

mudah bagi beberapa suplier, butuh strategi yang jitu untuk dapat sukses memasukinya. 

Pendekatan personal dan bisnis menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses negosiasi 

dan kerjasama antara suplier dengan ritel modern.  

ULASAN HASIL REVIEW JURNAL 

Untuk melengkapi pemahaman kita tentang strategi pasokan kepada Ritel Modern, 

berikut ini beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian yang membahasnya : 

Para akademisi dan peneliti sekarang ini mengakui bahwa Pemasar harus terfokus pada 

pemeliharaan terus menerus hubungan antara pelanggan dan suppliernya (pemasoknya), 

kemudian mereka berpendapat hal tersebut sebagai bagian penting dari asset bisnis 

mereka. 

Johnson (1999) melakukan penelitian yang isinya mengukur bagaimana organisasi 

masuk dalam pasar melalui kerjasama rekanan dan mengembangkan pemahaman 

terhadap faktor yang mempengaruhi pengembangannya. 

Salah satu konstruk penting dalam strategi jaringan pemasok adalah kontruk 

kepercayaan yaitu kemauan untuk bersandar pada partner pertukaran pada siapa 



seseorang mempunyai keyakinan. Aspek penting definisi ini adalah konsep kepercayaan 

sebagai kepercayaan, sentimen, atau ekspektasi mengenai partner pertukaran yang berasal 

dari keahlian partner, reliabilitas, dan invensionalitas ( Ganesan 1994). 

Selanjutnya konstruk lain adalah komunikasi, dimana dapat didefinisikan secara luas 

dengan saling berhubungan erat dalam bentuk yang formal maupun dalam bentuk yang 

tidak formal dan saling berkomunikasi dengan tukar menukar informasi antar perusahaan. 

Komunikasi jaringan pemasok yang dapat membantu perkembangan dengan membantu 

menyelesaikan persepsi perselisihan dan persengketaan dan memenuhi harapan-harapan 

(Morgan dan Hunt,1994). 

Faktor lain yang juga penting dalam mempertajam strategi jaringan pemasok adalah 

melakukan Analisis terhadap lingkungan secara menyeluruh memang merupakan sebuah 

studi yang rumit karena faktor faktor lingkungan itu bersifat kompleks dan interconnected. 

Karena itu peneliti peneliti manejemen menyarankan agar studi terhadap lingkungan dapat 

dilakukan secara independent seperti studi mengenai “dampak kolektif” lingkungan 

terhadap kinerja pemasaran (Ferdinand 2000). 

Penelitian Snow, et.al., (1992; dalam, Harland dan Knight 2000) mendifinisikan peran 

jaringan pemasok (supply network) bagi perusahaan adalah media dimana perusahaan 

akan lebih dapat memainkan peran lebih aktif dan optimal dalam pengelolaan dan 

pengoperasian jaringan pemasok yang meliputi perancangan produk, produksi, supplier, 

pemasaran dan distribusi, kemudian semua elemen tersebut dikoordinasikan dan 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan pasar. Dari keterangan di atas menunjukan 

bahwa manfaat dari filosofi manajemen rantai pemasok bagi perusahaan sangat jelas yaitu, 

merupakan konsep pilosofi yang memberikan solusi bagaimana meningkatkan kualitas 

hubungan penjual dan membeli melalui integrasi strategi pemasok dan pengecer, dan 

pengembangan sebuah model supply network (jaringan pemasok). 

Penelitian Chandra dan Kumar, (2000) menunjukan praktek-praktek supply chain 

strategy mampu menjadi solusi bagi perusahaan. Praktek-praktek manajemen rantai 

pemasok menunjukan keberhasilan dalam mengatasi persoalan perusahaan yang terkait 

dengan persoalan sebagai berikut: 1). Pengaturan produk (barang) dan servis (jasa) yang 

dihasilkan perusahaan; 2). Peran konsep jaringan pemasok (supply network) akan 

membuat pihak perusahaan atau menejemen akan lebih efisien dalam mengatur 



permintaan dan aliran produk (barang) dan servis (jasa); 3). Manajemen rantai pemasok 

merupakan filosofi yang berfokus pada kinerja bisnis yang dibangun dari sinergi 

manajemen operasi, pemasaran dan konstruk manajemen strategi; 4). Manajemen rantai 

pemasok merupakan strategi yang dapat memberikan keuntungan yaitu, keunggulan 

bersaing yang berkelanjutan yang melalui koordinasi dan keterpaduan aktivitas bisnis 

antara perusahaan pemasok dengan para pengecernya. 

Kepercayaan Ritel kepada Pemasok pun bisa menjadi Instrumen Strategi Jaringan 

Pemasok. Kepercayaan di sini adalah hal yang kompleks, mencangkup integritas, 

realibilitas dan kepercayaan dengan satu kelompok yang ditempatkan dengan lainnya. 

Morgan dan Hunt (1994) “kepercayaan didefinisikan sebagai keinginan untuk 

mempercayai partner kerja yang dapat dipercaya”, kedua definisi ini digambarkan oleh 

Rotters (1967; dalam Morgan dan Hunt, 1994). Definisi kepercayaan di sini merefleksikan 

dua komponen yang berbeda: (1) kredibilitas, yang didasarkan pada sejauh mana riteler 

mempercayai bahwa pemasok mempunyai keahlian yang diperlukan untuk menjalankan 

pekerjaan secara efektif dan relibel dan (2) benevolence, yang didasarkan pada sejauh 

mana riteler percaya bahwa pemasok mempunyai maksud dan motif yang menguntungkan 

untuk riteler ketika kondisi baru muncul, kondisi untuk mana komitmen tidak diambil 

(Ganesan, 1994). 

Dengan kata lain, pemasok akan dipercaya jika tindakan mereka dipandang sebagai 

menguntungkan oleh riteler. Kepercayaan riteler pada pemasok mempengaruhi orientasi 

jangka panjang riteler dalam tiga cara: (1) hal ini mereduksi persepsi resiko yang dikaitkan 

dengan perilaku oportunisitik oleh pemasok, (2) ini meningkatkan keyakinan riteler bahwa 

ketidaksetaraan jangka pendek akan terpecahkan dalam periode panjang, dan (3) hal ini 

mereduksi biaya transaksi dalam hubungan pertukaran (Ganesan, 1994,p.3). 

Selain itu, Komunikasi pun memegang peranan penting dalam mempererat hubungan 

pemasok dengan ritel modern. Komunikasi jaringan pemasok yang dapat membantu 

perkembangan dengan membantu menyelesaikan persepsi perselisihan dan persengketaan 

dan memenuhi harapan-harapan. Anderson dan Narus, (1990; dalam, Morgan dan Hunt 

1994) menekankan bahwa komunikasi pada masa yang lampau merupakan awal 

timbulnya kinerja jaringan pemasok, tetapi “pada waktu tertentu”, “timbulnya kinerja 

jaringan pemasok ini menimbulkan komunikasi yang lebih baik.  



Proses pengembangan strategi yang baik dalam bidang pemasaran umumnya, 

distribusi pada khususnya, akan ditentukan pula oleh kesadaran untuk mengkaji faktor-

faktor dukungan dan ancaman lingkungan yang ada disekitar organisasi. Studi Ferdinand 

(2004) menunjukan bahwa kajian terhadap lingkungan dapat menuntun manejemen untuk 

melakukan scanning terhadap faktor-faktor dukungan lingkungan serta faktor-faktor yang 

merupakan ancaman lingkungan. Perusahaan telah mengembangkan bermacam 

pendekatan untuk memposisikan kembali prioritas kompetitifnya untuk menghadapi 

lingkungan dinamis tersebut.  

Pendekatan yang dilakukan seperti perencanaan proses distribusi yang baik untuk 

mencapai tujuan utama kinerja pemasaran (Montagno et.al., 1995). Analisis terhadap 

lingkungan secara menyeluruh memang merupakan sebuah studi yang rumit karena faktor 

faktor lingkungan itu bersifat kompleks dan interconnected.  
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