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ABSTRAK

Laporan Tugas Akhir ini disusun oleh Heru Hamzah S, dengan judul
“Analisa Saluran Distribusi Pada PT. Caladi Lima Sembilan (C59)
Bandung” Lokasi penelitian dilakukan pada PT. Caldi Lima Sembilan (C59)
yang berlokasi di Jl. Merak No.2 Bandung 40133, dengan dosen pembimbing:
Bapak Yhani Mardani, S.E., M.M.
Situasi bisnis saat ini telah berubah dengan sangat cepat, kebanyakan
produsen tidak menjual barang – barangnya secara langsung kepada konsumen
melainkan dengan menggunakan bantuan perantara. Saluran distribusi merupakan
salah satu kegiatan yang cukup penting dalam hal menyalurkan produk agar
sampai ke tangan konsumen. Kesalahan dalam menentukan saluran distribusi akan
menghambat dan mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap usaha
penyebaran produk.
Penyaluran saluran distribusi yang tepat merupakan hal yang sangat
penting bagi suatu perusahaan. Karena saluran distribusi merupakan penghubung
antara produsen dengan konsumen. Hal tersebut menentukan pula tingkat
keuntungan yang akan dicapai oleh perusahaan. Saluran distribusi merupakan
salah satu unsur dari bauran pemasaran, dimana bauran pemasaran sering disebut
4P yaitu produk (product), harga (price), promosi (promotion) dan tempat (place).
Dalam hal ini saluran distribusi berada di bauran pemasaran tempat, sebab
tempatlah yang menentukan bentuk saluran distribusi yang akan digunakan
perusahaan.
PT. Caladi Lima Sembilan (C59) adalah suatu perusahaan yang bergerak
dalam bidang industri garmen khususnya T – shirt sablon. Perusahaan ini
menggunakan dua jenis perantara dalam menyalurkan produknya yaitu perantara
pedagang dan perantara agen.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
lapangan dan penelitian perpustakaan yaitu metode secara langsung ke PT. Caldi
Lima Sembilan (C59) dan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari,
membaca dan mencari tahu teori dan permasalahan yang ada hubungannya
dengan masalah yang di teliti dengan literatur sebagai bahan dasar acuan dalam
pembahasan masalah pada penyusunan Laporan Tugas Akhir
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemilihan saluran
distribusi yang dilakukan oleh PT. Caladi Lima Sembilan (C59) sudah tepat yaitu
menggunakan distribusi selektif.
Dengan demikian penulis menyarankan agar perusahaan PT. Caladi Lima
Sembilan (C59) menambah jumlah perantara agar wilayah yang terjangkau
semakin luas dan konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk
perusahaan. Selain itu PT. Caladi Lima Sembilan (C59) harus membina hubungan
baik dengan pelanggan setia dan konsumen akhir serta meningkatkan kualitas
produknya.
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