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1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Service Output Demand (SOD) dan
Service Output Supply (SOS). Sebutkan dan jelaskan elemen-elemen dari SOD
dan SOS tersebut. Bagaimana pengaruh positioning produk terhadap strategi
saluran pemasaran dalam hal ini SOD dan SOS?
2. Ada dua tipe gap yang terjadi dalam demand-side gaps, yaitu service output
supply kurang dari atau lebih kecil dari service output demand (SOS<SOD)
dan jumlah service output supply lebih besar dari jumlah service output
demand (SOS>SOD). Berikan contoh masing-masing kedua tipe demand-side
gap tersebut! Selain kedua tipe demand-side gap tersebut, terdapat juga
supply-side gap. Berikan pula contoh supply-side gap tersebut.
3. Dari ketiga contoh channel design gaps tersebut, jelaskan sumber-sumber
gap yang mungkin menjadi penyebab terjadinya gaps tersebut! Berikan pula
saran-saran atau solusi yang dapat Anda tawarkan untuk menutup gap dari
ketiga contoh channel design gaps di atas!
4. Dalam aktivitas saluran pemasaran, dapat terjadi konflik antar angggota
saluran pemasaran.
a.

Sebutkan dan jelaskan natural sources of conflict atau sumber-sumber
alami yang dapat menjadi penyebab konflik antara supplier dan reselller.
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b.

Resolusi konflik apa saja yang akan Anda sarankan untuk meminimalisir
masing-masing konflik yang terjadi antara supplier dan reseller tersebut,
sehingga kegiatan saluran pemasaran dapat berjalan dengan efektif dan
efisien atau tercapai istilah zero-based channel. Jelaskan pula apa yang
dimaksud dengan istilah zero-based channel.tersebut.

5. Dalam saluran pemasaran dikenal dengan kekuatan saluran atau channel
power.
a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan channel power tersebut. Ada lima
channel power yang dapat digunakan oleh channel member dalam hal ini
supplier, agar channel member mau bekerjasama dengan baik dalam
keanggotaan saluran pemasaran produk supplier. Jelaskan kelima jenis
power tersebut dan berikan masing-masing contohnya.
b. Jelaskan pula influence strategy yang dapat digunakan oleh supplier dalam
masing-masing power tersebut agar kekuatan saluran tersebut efektif
dalam meningkatkan kerjasama channel member dalam aktivitas saluran
pemasaran.
c. Jelaskan channel power apa saja yang dapat digunakan oleh ToniJack’s
Indonesia terhadap channel member-nya dalam hal ini pemasok dan
franchisee-nya.
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