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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan serangkaian penelitian serta mengumpulkan data-data yang  

diperlukan kemudian mengolahnya hingga mencapai tahap analisis, sehingga penelitian ini 

telah lebih berarti. 

Hasil dari pengolahan data mengenai : “ Seberapa besar pengaruh faktor-faktor 

penentuan lokasi terhadap lokasi pusat distribusi yang strategis, serta menentukan lokasi 

pusat distribusi yang baru bagi PT. Pupuk Kujang Cikampek untuk wilayah timur jawa 

barat yaitu Bandung, Nagrek, Tasikmalaya dan Ciamis yang paling strategis guna 

memperluas daerah pemasaran”, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Faktor-Faktor Lokasi terhadap Lokasi Strategis adalah : 

a. Pengaruh variabel faktor, penentuan lokasi terhadap lokasi strategis berpengaruh 

secara signifikan sebesar 45.3%, sedangkan variable residu atau variable yang tidak 

teridentifiksi adalah sebesar  54.70%. 

b. Secara keseluruhan besar pengaruh faktor penentuan lokasi terhadap lokasi 

strategis adalah bernilai positif dan signifikan berpengaruh terhadap lokasi 

strategis. Faktor harga sewa )( 4X  memebrikan pengaruh secara signifikan sebesar 

3.03%, faktor jarak )( 3X  berpengaruh secara signifikan sebesar 1.99%, pengaruh 

faktor jumlah pesaing )( 2X  berpengaruh secara signifikan sebesar 4.45%, 

sedangkan faktor Fasilitas signifikan berpengaruh )( 1X memberikan pengaruh 

sebesar 63.52%. 

2. Pada Promethee I (Partial Ranking) setiap alternative dibandingkan berdasarkan 

positive out ranking dan negative out ranking. Sehingga pada Promethee I muncul 

alternative yang tidak dapat dibandingkan (Incomparable) hal ini dikarenakan dari 

sutau alternative mendominasi alternative lainnya berdasarkan positive out ranking 

tetapi alternative tersebut didominasi alternative yang lainnya berdasarkan negative out 

ranking.  

Hasil perhitungan Promethee I (partial ranking) diperoleh urutan ranking sebagai 

berikut : 

Bandung                    Nagrek                     Tasikmalaya                      Ciamis 
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Pada Promethee II (Complete Ranking) setiap alternative dibandingkan berdasarkan 

net flow yang merupakan selisih antara positive out ranking dengan negative out 

ranking, Pada tahap ini ranking setiap alternative terlihat jelas karena tergambarkan 

secara keseluruhan. Adapun urutan Promethee II adalah sebagai berikut : 

 
                                                                  Tasikmalaya 

             Bandung           Nagrek                      

                                                                  Ciamis 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penyusun mencoba mengemukakan beberapa 

saran yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan PT. Pupuk 

Kujang. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Secara langsung faktor penentuan lokasi berpengaruh terhadap lokasi strategis 

2. Faktor yang paling dominan dalam menentukan lokasi yang strategis yaitu faktor harga 

sewa. 

3. Faktor yang tidak signifikan bukan berarti faktor tersebut tidak mempengaruhi lokasi 

strategis, tetapi faktor tersebut belum memberikan kontribusi yang besar pada saat ini 

dalam menentukan lokasi yang strategis. 

4. Dengan terpilihnya Bandung sebagai lokasi penempatan pusat distribusi yang baru 

untuk wilayah timur jawa barat bagi PT Pupuk Kujang dengan menggunakan metode 

Promethee, maka diharapkan lokasi tersebut adalah keputusan yang ideal bagi 

perusahaan agar dapat dipertimbangankan kembali oleh pimpinan PT Pupuk Kujang 

Cikampek. 

5. Agar tujuan pendirian lokasi pusat distribusi yang baru dapat tercapai maka penyusun 

menyarankan agar PT Pupuk Kujang mempertimbangkan hal-hal yang dapat menarik 

minat konsumen untuk membeli produk dari perusahaan.     


