
1 

 

1 PENDAHULUAN 

 Pertumbuhan industri cat di negara-negara Asia Tenggara terus mengalami 

kenaikan. Nilai CAGR secara gabungan di Malaysia, Indonesia, Myanmar, 

Kamboja dan Laos sebesar 7.7% tumbuh dari USD 1.224,0 juta pada tahun 2016 

dan diperkirakan menjadi USD 1772.4 juta pada 2021. Hal ini didorong oleh 

pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengembangan perumahan dan kawasan 

komersial termasuk pembukaan saluran perdagangan MEA. Segmentasi dalam 

industri cat untuk sebagian besar Negara di Asia Tenggara dibagi berdasarkan 

fungsi dan jenis catnya, yaitu cat dekoratif dan non dekoratif (Gambar 1). Cat 

dekoratif atau dikenal sebagai pelapis arsitektur, segmen ini mencakup semua 

pelapis yang diaplikasikan pada bangunan baru dan yang sudah ada, baik hunian, 

komersial atau industri untuk tujuan dekoratif. Cat non dekoratif, dibagi kedalam 

tiga segmen yaitu, cat kayu (wood coating), cat anti bocor (waterproofing), cat besi 

dan beton (metal dan concrete), serta cat lainnya (mobil, konstruksi dan bahan 

kimia).  

 

Sumber: Frost dan Sullivan (2017) 

Gambar 1  Segmentasi industri cat 

 

 Rantai nilai industri cat dimulai dari manufaktur sampai ke konsumen, secara 

langsung maupun melalui perantara (Gambar 2). Manufaktur merupakan suatu 

perusahaan yang memproduksi cat. Sementara principal diartikan sebagai 

organisasi yang melakukan kegiatan penyaluran produk, baik yang diproduksi 

sendiri maupun diproduksi oleh perusahaan lain. Saluran distribusi cat terutama 

melalui penjualan ritel dan proyek. Penjualan melalui saluran ritel dilakukan 

dengan mendistribusikan cat ke toko tradisional dan modern. Sebagian principal 

menggunakan jasa agen untuk menjalankan fungsi distribusi. Saluran proyek 

dilakukan dengan penjualan langsung oleh principal ke perusahaan konstruksi atau 

pengembang proyek yang merupakan pengguna akhir.  

 Cat dekoratif dengan channel ritel adalah segmen dengan jumlah penjualan 

tertinggi di Indonesia. Pada 2016, pasar ritel untuk cat dekoratif dan pelapis di 

Indonesia bernilai sekitar USD 785.3 juta. Secara historis, nilai CAGR antara tahun 

2011 hingga 2016 sebesar 7.2% dan diperkirakan akan mencapai USD1,206.3 juta 
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pada 2021 dengan nilai CAGR sebesar 9.0% (Gambar 3). Antara tahun 2011 dan 

2016, perusahaan asing besar memasuki pasar cat di Indonesia, menandakan bahwa 

industri ini memberikan potensi yang baik (Frost dan Sullivan 2017).  

 

Sumber: Frost dan Sullivan (2017) 

Gambar 2  Rantai nilai industri cat 

 

Saluran distribusi cat tembok ritel di Indonesia masih didominasi oleh toko 

tradisional dan toko modern yang jumlahnya semakin meningkat. Fakta ini 

didukung dari hasil penelitian MARS (2014) yang menunjukkan bahwa toko 

bangunan adalah tempat utama konsumen membeli cat tembok (97.4%), agen atau 

toko besar (1.5%), supermarket bahan bangunan (0.8%) dan toko cat (0.3%) 

(Gambar 4). Perkembangan teknologi informasi juga mendorong saluran distribusi 

cat tembok untuk mengadopsi perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai 

saluran baru menjual produk. Namun pertumbuhan e-commerce cat tembok masih 

lambat karena adanya hambatan dalam proses pengiriman cairan kimia. Hal ini 

membuat jumlah barang yang dapat didistribusikan terbatas dan tidak dapat 

menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. 

Secara umum produk cat memiliki kualitas dan harga yang setara dengan 

sistem distribusi yang sama. Diferensiasi dalam produk cat tembok sangat kecil, 

karena inovasi dalam produk cat tembok dapat dengan mudah ditiru oleh 

perusahaan pesaing. Pertumbuhan pasar cat tembok di Indonesia, diikuti oleh 

pertumbuhan jumlah principal. Fakta ini didukung dengan hasil survei yang 

dilakukan MARS Indonesia,  terdapat paling tidak 60 merk cat tembok yang beredar 

di kota-kota besar. Ketatnya persaingan dapat dilihat dari brand market share 

masing-masing perusahaan. Brand market share tertinggi dikuasai oleh Akzo Nobel 

dengan dua produknya, yaitu Dulux (17.2%) dan Catylax (13.2%), Avitex (12.9%), 

Paragon dan Vinilex yang sama-sama menguasai 8.8%. Hal ini menunjukan bahwa 

tidak adanya dominasi atas satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.  

Persaingan di industri cat tembok membuat semua principal berusaha 

meningkatkan pangsa pasarnya. Kerjasama dengan saluran distribusi menjadi 

faktor penting dalam penjualan produk cat. Tantangan utama bagi principal cat 

 

Manufacture

Principal

Project / 

Contractor Agent

Distributor RetailerWholesaler

End User



3 

 

dalam membangun kerjasama dengan retailer adalah bagaimana membangun 

hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Diperlukan usaha 

lebih dari principal untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan retailer, 

sehingga kemitraan tidak hanya bergantung pada masalah harga. Semakin banyak 

principal yang memasok kepada retailer, maka akan menghadapi tren yang 

berekembang menuju komoditas produk dan mencari cara baru untuk membedakan 

melalui peningkatan interaksi pelanggan.  

 

Sumber: Frost dan Sullivan (2017) 

Gambar 3  Laju pertumbuhan cat dekoratif di Indonesia 

 

Menanggapi situasi empiris ini, maka principal harus menunjukkan sesuatu 

yang berbeda untuk ditawarkan ketika tekanan pasar semakin kuat pada masalah 

harga (Anderson dan Narus 1998). Hal ini karena kesetiaan pelanggan akan 

membawa lebih banyak keuntungan bagi perusahaan daripada sensitifitas harga 

sehingga rentan terhadap pemutusan hubungan kerjasama. Hubungan antara 

principal dan retailer menjadi faktor penting bagi pengembangan kemampuan 

dalam manajemen perusahaan yang berdampak pada penciptaan serta 

mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Hubungan 

yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif pada strategi dan merupakan 

faktor kunci untuk meningkatkan kinerja kedua mitra. Manajemen saluran 

pemasaran yang tepat akan menghasilkan kinerja bisnis yang sesuai target (Dyer 

dan Singh 1998) 

Saluran pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dalam perdagangan 

ritel dan menjadi elemen penting dalam rantai nilai (Kotler 2000). Studi tentang 

manajemen saluran pemasaran telah banyak membuktikan pentingnya mengelola 

hubungan antar orang atau organisasi yang menjalankan fungsi distribusi (Weitz 

dan Jap 1995). Manajemen dalam mengelola saluran pemasaran menjadi isu utama 

yang dihadapi oleh principal. Karena tujuan bisnis telah bergeser dari awalnya 

hanya untuk mendapatkan keuntungan menjadi lebih luas, yaitu mempertahankan 

hubungan yang saling menguntungkan antar mitra bisnis, sehingga principal 

dituntut untuk fokus pada upaya mengembangkan hubungan yang lebih untuk 

kesuksesan aktivitas pemasaran perusahaan (Stern dan Palmatier 2014). 
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Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa banyak perusahaan 

bergerak dari pertukaran diskret transaksional ke yang relasional (Leonidou et al. 

2014; Nguyen, Nguyen 2011; Pimpa 2008; Palmatier et al. 2006; Day GS 2000; 

Ganesan 1994). Karena dalam interaksi bisnis sangat jarang terjadi transaksi yang 

murni tanpa adanya hubungan relasional, sehingga kompleksitas pengelolaan 

manajemen saluran pemasaran tidak hanya fokus pada pemilihan strategi saluran 

distribusi, tetapi juga mempertahankan hubungan keduanya. Teori buyer-seller 

relationship menjelaskan bahwa menjalin hubungan antar mitra menjadi fokus 

penting, terutama tentang bagaimana hubungan tersebut dijalankan (Dwyer et al. 

1987).  

Literatur pemasaran menunjukkan bahwa tren yang berkembang pesat 

didalam hubungan dyadic antar mitra selama beberapa dekade terakhir adalah 

menciptakan hubungan yang lebih dekat, yang disebut sebagai konsep relationship 

marketing dengan tujuan membangun, mempertahankan dan meningkatkan 

hubungan yang saling menguntungkan. Fokus relationship marketing adalah 

menghasilkan nilai kepada pelanggan serta menargetkan untuk memperoleh 

pelanggan yang lebih menguntungkan (Palmatier 2008). Hal ini menjadi alasan bagi 

principal untuk menginvestasikan sumber daya dalam hubungan sehingga dapat 

memberikan keuntungan serta nilai yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Dalam 

konteks pasar terkonsentrasi di negara berkembang seperti Indonesia, hasil studi 

membuktikan bahwa hubungan dyadic dalam saluran pemasaran antara principal 

dan retailer menggambarkan hubungan relasional dengan menerapkan relationship 

marketing (Setyawan et al 2014; Sukresna 2014). 

Dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa dalam hubungan bisnis antara 

principal dan retailer saat ini, retailer akan lebih memilih principal yang lebih 

disukai yang didasari oleh nilai yang ditawarkan. Memilih principal yang tepat akan 

membantu retailer untuk meningkatkan persepsi mereka tentang manfaat yang akan 

diperoleh dari principal jika menjalin hubungan kerjasama, oleh karena itu 

diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan kerja diantara 

principal dan retailer. Untuk mencapai kinerja bisnis yang optimal maka 

diperlukan strategi pemasaran yang tepat, dengan mengidentifikasi faktor yang 

mempengaruhi kinerja bisnis yang memiliki implikasi langsung pada 

pengembangan strategi.  

 

 

Perumusan Masalah 

Uraian latar belakang penelitian menunjukkan bahwa jumlah principal dalam 

industri cat di Indonesia saat ini semakin meningkat, terdiri dari perusahaan lokal 

dan perusahaan asing. Penjualan cat terbesar ada di segmen ritel yang ditunjukkan 

dengan semakin banyaknya merek cat yang ditawarkan. Sementara itu karakteristik 

retailer produk cat tembok untuk toko tradisional terdiri dari toko kecil dan toko 

menengah. Pada umumnya retailer menjual lebih dari satu merek cat, hal ini 

didorong oleh motivasi konsumen dalam memilih tempat belanja yang memiliki 

keragaman produk. Variasi merek merupakan daya tarik bagi konsumen karena 

memberikan alternatif pilihan produk. Namun bagi principal, hal ini memberikan 

tantangan bagaimana dapat memenangkan persaingan di toko ritel.  
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Kondisi persaingan ini menuntut principal untuk melakukan perencanaan dan 

strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Konsep pemasaran cat di saluran ritel 

saat ini tidak hanya membahas pemasaran transaksional yang berfokus pada 

masalah produk, harga, promosi serta penjualan. Hal ini dikarenakan produk cat 

tembok yang ada di pasar ritel memiliki harga dan kualitas yang setara serta sistem 

distribusi yang hampir sama, sehingga sangat sulit bagi principal mengembangkan 

diferensiasi yang lebih unggul dibanding pesaing. Leonidou et al. (2014) 

menunjukkan bahwa membangun hubungan jangka panjang bisa membantu 

perusahaan dan pelanggan untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

hanya sekedar hubungan yang saling menguntungkan dan berorientasi ekonomi. 

Penelitian tersebut mendukung teori buyer-seller relationship, bahwa tujuan dalam 

pemasaran hubungan adalah untuk membangun, mempertahankan dan 

meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan dan memerlukan fokus yang 

jelas sehingga dapat menghasilkan nilai (value) kepada pelanggan (Palmatier 2008 

dan Dwyer et al. 1987).  

Pemasaran hubungan adalah alat penting pemasaran yang dapat digunakan 

untuk menciptakan sinergi yang lebih baik. Studi empiris menunjukkan bahwa 

adanya potensi untuk mencapai hasil yang unggul karena manfaat dari hubungan 

pembeli penjual yang dekat (Nevins dan Money 2008; Cannon dan Homburg 2001; 

Ganesan 1994). Studi dalam pemasaran hubungan telah banyak meneliti tentang 

konstruksi yang membangun nilai hubungan, konsekuensi, serta faktor-faktor yang 

memoderasi atau memediasi hubungan (Keskar dan Pranay 2018; Toni et al. 2015; 

Sun et al. 2014; Voss dan Kock 2013; Biggemann dan Buttle 2012; Li 2010; Čater 

dan Čater 2009; Hogan 2001; Walter et al. 2000).  

Nilai  selalu menjadi dasar fundamental untuk semua aktivitas pemasaran. 

Semakin tinggi nilai yang diharapkan atau diterima, maka akan semakin kuat 

motivasi untuk memulai dan mempertahankan proses pertukaran dalam hubungan, 

oleh karena itu relationship value menjadi konsep inti dalam penelitian tentang 

hubungan antara pembeli dan penjual. Relationship value merupakan konstruk yang 

relevan, karena menunjukkan motivasi yang kuat dari mitra untuk tetap bertahan 

dengan perspektif masa depan (Ritter dan Walter 2012; Ulaga dan Eggert 2005). 

Nilai dipandang sebagai faktor penentu hubungan antara principal dan retailer. 

Fokus dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana persepsi nilai 

mempengaruhi perilaku mereka.  

Hubungan antara principal dan retailer menunjukkan hubungan saling 

ketergantungan. Retailer memegang peranan penting dalam peningkatan penjualan 

cat tembok. Manajemen dalam mengelola saluran pemasaran (marketing channel) 

menjadi isu utama yang dihadapi oleh principal. Bagaimana menciptakan hubungan 

yang lebih dekat dengan retailer menjadi fokus penting, oleh karena itu konsep 

pemasaran hubungan (relationship marketing) sangat tepat digunakan dalam 

konteks hubungan principal dan retailer di industri cat.  

Karena saluran pemasaran merupakan tempat terjadinya proses penciptaan 

nilai pelanggan dalam rantai suplai, sehingga menuntut principal untuk memahami 

faktor-faktor yang dapat menciptakan dan meningkatkan nilai dalam hubungan 

kerjasama (Kozlenkova et al. 2015). Principal perlu memahami bagaimana 

menciptakan dan memberikan nilai dalam hubungan bisnis ke bisnis lebih dari 

sekedar menjual produk. Bagaimana menjadi principal pilihan utama dan 
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mempertahankan posisi teratas terhadap pesaing menjadi pertanyaan yang relevan 

dan tantangan dalam hubungan bisnis.  

Perusahaan harus mampu menciptakan relationship value dengan pelanggan, 

untuk menciptakan serta mempertahankan hubungan sehingga tumbuh menjadi 

ikatan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Relationship value adalah salah satu 

konsep inti dalam penelitian tentang hubungan pembeli dan penjual dalam 

hubungan bisnis ke bisnis, sehingga studi yang mengeksplorasi relationship value 

dari berbagai perspektif telah banyak dilakukan, diantarnya oleh Badenhorst-Weiss 

dan Tolmay 2016; Cui dan Coenen 2016; Sun et al. 2014; Jianhua dan Mingli 2013; 

Nguyen dan Nguyen 2011; Čater dan Čater 2009; Lewin et al. Terry 2008; Pimpa 

2008; Ulaga dan Eggert 2006; Narus 1998; Wilson dan Jantrania 1994. Konsep 

relationship value dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa nilai berasal dari 

integrasi antara nilai yang ditawarkan dan nilai dari hasil interaksi keduanya.  

Peran penting relationship value dalam bisnis telah banyak diakui secara luas 

oleh pelaku pemasaran, namun tetap diperlukan dukungan data empiris untuk 

membuktikan dampak utama dari relationship value terhadap kinerja bisnis secara 

keseluruhan. Dalam membangun relationship value, hal yang harus diperhatikan 

adalah mengetahui unsur-unsur hubungan untuk menciptakan nilai. Tinjauan 

literatur mengungkapkan bahwa penciptaan nilai secara relasional terbatas pada 

faktor-faktor hubungan spesifik yang terdiri dari kepercayaan, komitmen, adaptasi 

pelanggan dan aktivitas manajerial (Ritter, Walter 2012; Walter et al. 2000). 

Mengidentifikasi dan mengelola faktor pendorong relationship value antara 

principal dan retailer untuk menghasilkan kinerja saluran pemasaran yang tinggi 

sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Driver hubungan interorganisasi ini tidak 

hanya menghasilkan lebih banyak nilai bagi pelanggan melalui peningkatan kinerja 

saluran pemasaran (Stern, Weitz 1997) tetapi juga berkontribusi pada keunggulan 

kompetitif interorganisasional dan kinerja keuangan perusahaan (Frazier 1999; 

Weitz, Jap 1995).  

Penelitian empiris tentang relationship value sebagian besar dilakukan 

dengan pendekatan biaya transaksi yang berfokus pada trade off antara keuntungan 

dan pengorbanan. Pandangan ini berasal dari teori neo klasik yang dianggap 

mewakili pemikiran ekonomi modern yang mengasumsikan bahwa pengambilan 

keputusan didasarkan pada nilai yang didapatkan dengan memaksimalkan 

keuntungan serta meminimalkan biaya (Williamson 1979). Konsep ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Narus (1998), Wilson dan Jantrania (1994), 

Ulaga dan Eggert (2006), Pimpa (2008). Keputusan untuk terlibat dalam hubungan 

relasional didasarkan pada biaya dalam membangun dan memelihara hubungan 

versus harapan peningkatan pendapatan, sehingga nilai hubungan hanya bisa dinilai 

dari perspektif utilitarian. Sementara itu dalam menciptakan relationship value 

antara principal-retailer, pendekatan ini tidak lagi relevan dan diperlukan 

pendekatan yang lebih komprehensif (Biggemann, Buttle 2012). Mengadopsi 

pandangan sosial, bahwa hubungan bisnis adalah konstruksi sosial sebagai hasil 

dari interaksi antara kedua pihak. Nilai yang diberikan pada hubungan ini juga 

secara sosial dibangun oleh para pihak dalam interaksi.  

Relationship value dalam sebagian besar literatur pemasaran berfokus pada 

nilai finansial dan gagal memberikan perspektif yang lebih komprehensif.  Dengan 

demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu taksonomi berbasis 

empiris yang menjelaskan berbagai jenis nilai, bahwa individu dikaitkan dengan 
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hubungan bisnis. Sementara secara bersamaan juga menggambarkan bagaimana 

persepsi nilai berubah sesuai dengan kondisi kontekstual yang memengaruhi 

dimensi hubungan. Penelitian ini berkontribusi untuk studi hubungan bisnis 

menggunakan pendekatan jaringan, dimana penciptaan nilai berasal dari interaksi 

antara principal dan retailer. 

Hubungan antara principal dan retailer berevolusi dari waktu ke waktu dan 

sangat dinamis sehingga terbentuk berbagai dimensi yang berperan penting dalam 

menghasilkan kinerja mitra (Stern, Palmatier 2014). Dengan demikian penelitian 

ini dilakukan untuk mengevaluai konstruk relationship value dalam saluran 

pemasaran yang melibatkan principal dan retailer. Selanjutnya memverifikasi 

dampak dari hubungan relasional antara principal dan retailer mengenai persepsi 

relationship value. Untuk tujuan ini diusulkan model teoretis berdasarkan model 

Biggemann dan Buttle (2012), dimana dalam studinya mendasari hubungan tersebut 

pada dimensi yang membangun relationship value melebihi dari hanya 

perbandingan antara keuntungan dan pengorbanan. 

Salah satu kontribusi dalam penelitian ini adalah memasukkan variabel sales 

collaboration dalam kerangka pemasaran hubungan yang mempengaruhi kinerja 

retailer. Studi tentang relationship value dalam konteks hubungan antara bisnis ke 

bisnis masih terbatas pada faktor-faktor relasional dalam meningkatkan kinerja, 

terutama yang fokus pada hubungan kolaborasi antar organisasi. Sales 

collaboration dalam studi ini menggunakan pendekatan supply chain management 

dimana kedua mitra bekerjasama untuk melakukan kegiatan pemasaran melalui 

berbagi informasi, membuat keputusan bersama serta berbagi resiko. Kolaborasi 

antar principal-retailer dapat dipandang sebagai sumber keunggulan kompetitif. 

Dalam jangka panjang ikatan hubungan ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan 

serta memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan serta 

kebutuhan retailer sehingga dapat mencapai hasil yang lebih unggul (Cannon, 

Homburg 2001; Nevins, Money 2008; Jap 2012)  

Faktor penting lain yang mempengaruhi kesuksesan dalam pemasaran 

hubungan adalah kepercayaan dan komitmen. Di banyak studi, kepercayaan dan 

komitmen secara konsisten diidentifikasikan sebagai konstruk fokus dalam 

hubungan dan kunci dalam keberhasilan hubungan (Samarathunga, Newton 2018; 

Telecom 2017; Walter et al. 2000; Morgan, Hunt 1994; Dwyer et al. 1987). 

Setyawan et al. (2013) menemukan hubungan positif antara kepercayaan dan 

kinerja saluran. Komitmen juga secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja  

(Krause et al. 2007). Dalam studi ini konstruk kepercayaan dan komitmen 

dikonseptualisasikan sebagai variabel mediasi antara relationship value dan 

performance, sehingga model konseptual dalam penelitian ini menggabungkan 

faktor berbasis relasional dari pemasaran hubungan yaitu relationship value, 

relational trust dan relational commitment dan berbasis kinerja yaitu sales 

collaboration yaitu sebagai pendorong kinerja bisnis. 

Studi tentang pemasaran hubungan juga meneliti tentang umur hubungan atau 

durasi hubungan, yaitu lamanya hubungan yang terjadi antar mitra (Palmatier et al.  

2006). Hasil studi empiris menunjukkan bahwa lamanya hubungan dan kontinuitas 

berhubungan positif dengan kinerja saluran ( Mehta et al. 2006; Lusch, Brown 

1996). Tetapi studi empiris lain gagal menjelaskan pengaruh langsung maupun 

pengaruh tidak langsung lamanya hubungan terhadap kinerja (Chang, Gotcher 
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2010). Dengan demikian masih dibutuhkan investigasi lebih lanjut pengaruh 

lamanya hubungan.  

Literatur tentang saluran pemasaran secara luas telah banyak meneliti tentang 

bagaimana hubungan dan koordinasi antara mitra saluran berpengaruh terhadap 

kinerja pemasaran dari berbagai perspektif teori (Frazier 2009; Anderson et al. 

1994), tujuannya agar dapat lebih efisien meningkatkan kinerja saluran (Kang et al. 

2018). Namun, masih terbatasnya studi yang menjelaskan tentang driver yang dapat 

meningkatkan kinerja bisnis principal dan retailer berdasarkan konsep pemasaran 

hubungan dengan memasukkan faktor yang berbasis kinerja. 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan celah penelitian, maka 

pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah : 

 

Apakah konsep relationship value dan sales collaboration berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja retailer dalam hubungan bisnis antara 

principal-retailer di industri cat? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan mengisi celah penelitian, maka 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh faktor pendorong yaitu: personal value, financial value, 

knowledge value dan strategic value dalam menciptakan relationship value, 

serta faktor manakah yang menjadi prioritas? 

2. Bagaimana hubungan antar variabel penelitian yaitu relationship value, sales 

collaboration, relational trust dan relational commitment dalam meningkatkan 

kinerja retailer? 

3. Bagaimana model empirikal relationship value, sales collaboration, relational 

trust dan relational commitment untuk meningkatkan kinerja retailer? 

4. Bagaimana implikasi dari model hasil penelitian dalam merumuskan strategi 

untuk meningkatkan kinerja retailer? 

 

 Obyek penelitian ini adalah retailer produk cat di Indonesia yaitu toko 

tradisional skala kecil dan menengah serta toko modern. Secara khusus akan diteliti 

tentang hubungan antara principal-retailer dalam menciptakan  relationship value 

dari sudut pandang retailer. Selanjutnya bagaimana tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk menciptakan sales collaboration antara principal-retailer sehingga 

menghasilkan luaran berupa kinerja (performance) retailer secara lebih luas berupa 

kinerja pemasaran (marketing performance), kinerja keuangan (financial 

performance) dan kinerja operasional (operational performance). Model teoretis 

yang dihasilkan dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik 

tentang hubungan antara principal dan retailer untuk meningkatkan kinerja bisnis, 

sehingga mengarah pada penyelarasan strategi, tindakan dan investasi yang lebih 

baik untuk memperkuat hubungan bisnis antara kedua pihak.  

 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun model empirikal 

hubungan antara channel pemasaran, yaitu principal-retailer dalam menghasilkan 
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kinerja bisnis melalui relationship value dan sales collaboration. Untuk mencapai 

tujuan utama penelitian tersebut perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis faktor pendorong dalam menciptakan relationship 

value, yaitu:  personal value, financial value, knowledge value dan strategic 

value serta menentukan faktor prioritas. 

2. Menguji dan menganalisis hubungan antar variabel penelitian yaitu relationship 

value, sales collaboration, relational trust dan relational commitment dalam 

meningkatkan kinerja retailer. 

3. Membangun model empirikal relationship value dan sales collaboration untuk 

meningkatkan kinerja retailer. 

4. Merumuskan implikasi hasil penelitian dalam bentuk strategi untuk 

meningkatkan kinerja bisnis principal dan retailer 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memformulasikan 

model dalam mengelola hubungan antara channel pemasaran yaitu principal-

retailer untuk membangun relationship value dan menciptakan sales collaboration 

sehingga menghasilkan kinerja bisnis retailer dan strategi pemasaran yang lebih 

baik. Manfaat dari penelitian ini antara lain:  

1. Memahami peranan faktor-faktor yang berpengaruh untuk meningkatkan 

kinerja bisnis dalam hubungan antara principal dan retailer, sehingga dapat 

merumuskan strategi yang tepat. 

2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan bidang ilmu manajemen 

pemasaran, khususnya tentang hubungan antara channel pemasaran yaitu 

principal-retailer dalam menciptakan relationship value dan sales 

collaboration untuk meningkatkan kinerja bisnis. Penelitian ini menguji secara 

empiris model relationship value dan sales collaboration dalam lingkup 

industri cat di Indonesia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang hubungan antara principal-retailer untuk 

membangun relationship value dan sales collaboration dalam menciptakan kinerja 

bisnis retailer sehingga menghasilkan strategi pemasaran yang lebih baik. 

Penelitian dilakukan terhadap retailer yang memasarkan produk cat tembok secara 

langsung dari principal tanpa melalui agen. Terdiri dari toko cat dan toko bahan 

bangunan, dengan kategori toko tradisional maupun toko modern. 

Disain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif, 

dimana data yang akan digunakan adalah data kuantitatif. Tujuan pemilihan metode 

eksplanatif karena peneliti ingin menguji hipotesis hubungan antar variabel dengan 

tujuan untuk membenarkan atau memperkuat hipotesa tersebut serta menentukan 

sifat hubungannya. Hasil penelitian berupa model konseptual dan model empiris 

relationship value dan sales collaboration dalam menghasilkan kinerja bisnis, yaitu 

kinerja pemasaran (marketing performance), kinerja keuangan (financial 

performance) dan kinerja operasional (operational performance).  
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Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi identifikasi dan analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi relationship value antara principal-retailer untuk 

membangun sales collaboration dalam menciptakan kinerja bisnis. Fokus utama 

dalam penelitian ini diberikan kepada retailer cat di Indonesia yang ada di Pulau 

Jawa. Dipilihnya Pulau Jawa sebagai lokasi survei penelitian ini didasarkan pada 

pertimbangan: (1) Pulau Jawa merupakan pengkonsumsi cat utama di dalam negeri, 

yakni 55% dari total konsumsi nasional (2) terdapat dua kategori toko yang menjual 

cat yaitu toko tradisonal dan toko moderen (3) merek cat yang beredar di kota-kota 

di Pulau Jawa merupakan produsen cat utama yang menguasai pasar. Obyek 

penelitian adalah retailer yang memasarkan produk cat tembok secara langsung dari 

principal tanpa melalui agen. Subyek penelitian dalam hal ini adalah pemilik toko 

atau kepala toko atau penanggung jawab dalam proses transaksi dengan pihak 

principal. Agar subyek penelitian memiliki kesamaan persepsi maka perlu 

diberikan batasan sebagai berikut: (1) pemilik toko atau kepala toko yang disurvei 

sudah menjual produk cat selama lebih dari satu tahun (2) dalam satu toko menjual 

minimal dua merek cat yang berbeda. 

 

 

Kebaruan Penelitian 

Kontribusi kebaruan dalam penelitian yaitu kebaruan konseptual, kebaruan 

kontekstual dan kebaruan metodologi yang secara lengkap diuraikan berikut ini: 

a. Kebaruan konseptual 

1. Studi ini menguji taksonomi baru dari dimensi relationship value secara 

empiris yaitu personal value, financial value, knowledge value dan strategic 

value dalam hubungan dyadic antara principal dan retailer. 

2. Studi ini memasukkan variabel sales collaboration, terkait kolaborasi dalam 

interfirm organisasi dengan pendekatan teori supply chain management 

(SCM) dalam kerangka pemasaran hubungan yang memoderasi variabel 

relationship value dan performace. 

3. Studi ini merumuskan model strategi hubungan pemasaran yang terintegrasi 

secara empiris, yaitu variabel relationship value, sales collaboration, 

relational trust, relational commitment sehingga menghasilkan kinerja 

bisnis, meliputi marketing performance, financial performance dan 

operational performance dalam hubungan antara principal-retailer. 

b. Kebaruan kontekstual penelitian ini yaitu meneliti konstruk relationship value 

dalam konteks hubungan antara principal  dan retailer skala kecil dan 

menengah di industri cat yang berada di negara berkembang yaitu Indonesia. 

Studi-studi sebelumnya dilakukan di industri manufaktur skala besar di negara 

maju. 

 




