
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Perusahaan Makmur Nanjung mengenai 

peranan saluran distribusi dalam meningkatkan volume penjualan, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan berupa:  

1. Kebijakan saluran distribusi yang digunakan Perusahaan Makmur Nanjung 

adalah dengan menggunakan saluran pemasaran yang terdiri dari Saluran 

Nol-tingkat,  Saluran Satu-tingkat, Saluran Dua-tingkat. Adapun tujuan 

pelaksanaan saluran distribusinnya yaitu: mempercepat arus perpindahan 

barang dari konsumen ke produsen, untuk meningkatkan volume 

penjualan dan untuk memperluas daerah pemasaran. Sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran distribusi di Perusahaan 

Makmur Nanjung adalah: pertimbangan pasar, produk, perusahaan, dan 

pertimbangan perantara. 

2. Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan volume penjualan 

Perusahaan Makmur Nanjung dilakukan dengan cara menimbulkan 

penggunaan baru atau manfaat baru terhadap produknya serta mencari 

distributor yang kompeten. 

3. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan secara kuantitatif 

dengan pengujian koefisien korelasi antara saluran distribusi dengan 

volume penjualan diperoleh nilai sebesar 0.974. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan yang sangat kuat dan searah antara saluran distribusi 

dengan volume penjualan.  

Hasil pengolahan data menggunakan koefisien determinasi menunjukkan 

bahwa saluran distribusi dapat mempengaruhi atau memberikan kontribusi 

sebesar 94,87% terhadap volume penjualan Perusahaan Makmur Nanjung.  

Sedangkan dalam uji hipotesis satu arah dengan menggunakan 

perbandingan antara thitung dengan ttabel, ternyata diperoleh thitung = 11,37 



yang lebih besar dari ttabel =  1,895. Dengan demikian Ho berada di daerah 

penolakan, dan Ha diterima.  

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan penulis dapat 

diterima, yaitu: Saluran distribusi berperan dalam meningkatkan 

volume penjualan. Jika aktivitas saluran distribusi meningkat 

(dengan konsekuensi jumlah perantara meningkat) maka volume 

penjualan akan meningkat.

  

5.2  Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

mengemukakan saran berdasarkan kendala-kendala yang ada. Hal ini diharapkan 

dapat menjadi masukkan bagi perusahaan agar kegiatan saluran distribusi dapat 

dilakukan dengan lebih baik lagi. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Perusahaan Makmur Nanjung mengganti armada transportasi 

yang sudah ada dengan armada transportasi yang lebih besar, untuk 

menunjang kelancaran pengiriman barang dan juga untuk memperbesar 

daya tampung sehingga pengiriman barang dapat dilakukan seefisien 

mungkin. 

2. Hendaknya Perusahaan Makmur Nanjung lebih proaktif dengan menjalin 

komunikasi serta kerjasama dengan penyalur-penyalurnya. Misalnya: 

dalam hal pemesanan produk, perusahaan melakukan komunikasi dengan 

penyalur pada tiap periode tertentu untuk menanyakan berapa banyak 

produk yang akan dipesan oleh penyalur . Sehingga perusahaan dapat 

menyiapkan kapasitas produk yang dipesan tersebut. 

3. Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan dan mengontrol permasalahan 

mengenai perantara-perantara yang curang karena jika perantara 

mengirimkan buah strawberry kepada konsumen dalam keadaan tidak 

segar, maka hal ini dapat merusak citra perusahaan dibenak konsumen. 

Misalnya: perusahaan dapat membuat per janjian dengan perantara yaitu 

dalam hal penggantian atau pengembalian produk dari perantara ke 



produsen. Jika produk yang dihasilkan produsen sudah tidak segar lagi, 

busuk atau tidak layak. Hal tersebut dapat mengurangi kecurangan 

perantara untuk menjual produk yang sudah tidak fresh lagi ke konsumen.                          


