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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan 

analisis data yang peneliti lakukan, maka pada bab ini peneliti mencoba untuk 

menarik suatu kesimpulan dan saran yang kiranya dapat menjadi bahan masukan 

dalam pelaksanaan saluran distribusi terhadap tujuan penjualan pada perusahaan 

CV. Don’s Cake sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan saluran distribusi yang dilakukan oleh CV. Don’s Cake belum 

seluruhnya dilaksanakan berdasarkan fungsi-fungsi saluran distribusi, adapun 

fungsi-fungsi saluran distribusi yang belum dilaksanakan yaitu: fungsi 

informasi yaitu kurangnya respon perusahaan terhadap masalah perilaku 

konsumen dan potensi pesaing yang mengancam jalannya perusahaan, dan 

fungsi pesanan yaitu sering terjadinya keterlambatan pendistribusian produk 

yang tidak sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan. Sedangkan fungsi-fungsi 

saluran distribusi yang sudah dilaksanakan yaitu : promosi mengenai 

komunikasi persuasif, pelaksanaan promosi melalui pengembangan 

komunikasi, negosiasi atas ketetapan standar harga, ketentuan syarat-syarat 

penjualan, kesesuaian dalam pelaksanaan pendistribusian produk. 

b. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan perhitungan statistik, bahwa pengaruh saluran dsitribusi 

terhadap tujuan penjualan kue brownis Don’s Cake terletak pada kriteria 

dengan pengaruh yang tinggi sebesar 0,82156 mendekati 1 yang artinya sangat 

kuat. 

c. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat adanya 

hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan CV. Don’s Cake yaitu : 

kurangnya perhatian terhadap faktor eksternal seperti kurang memperhatikan 

perilaku konsumen dan potensi pesaing, sehingga keinginan konsumen tidak 

terpenuhi secara penuh karena perusahaan tidak secara khusus meneliti dan 
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mengumpulkan informasi mengenai keinginan konsumen, sehingga banyak 

konsumen yang berpindah pada perusahaan pesaing. Selain itu CV. Don’s 

Cake tidak memperhatikan perkembangan perusahaan pesaing dengan tidak 

mengumpulkan informasi mengenai keadaan dan perkembangan perusahaan 

sejenis, akibatnya perusahaan mempunyai pasar kompetitif yang tidak 

menutup kemungkinan memperkecil pasar sasaran yang berimbas pada 

penjualan.  

d. Perusahaan CV. Don’s Cake untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut 

yaitu perusahaan berusaha melakukan pendekatan kepada konsumen dengan 

menambah pelayanan suara konsumen, yaitu menampung aspirasi atau 

keinginan konsumen dalam bentuk lisan atau tulisan yang selanjutnya akan 

ditindaklanjuti. Selain itu perusahaan berusaha mengumpulkan informasi 

mengenai pesaing dengan cara melakukan peninjauan untuk mengetahui 

perkembangan pesaing. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pelaksanaan saluran 

distribusi pada CV. Don’s Cake, maka peneliti akan memberikan saran, adapun 

saran-saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai informasi yang kiranya dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan tentang kendala-kendala 

yang dihadapi maupun hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan saluran 

dsitribusi pada masa yang akan datang, sebagai berikut : 

1. Peneliti menyarankan agar pihak perusahaan lebih memperhatikan riset 

pemasaran yang berhubungan dengan pelanggan dan pesaing, dengan 

mengeluarkan kebijakan pengumpulan informasi mengenai pelanggan, 

yaitu dengan selalu memperhatikan masukan, kritikan dan saran-saran dari 

pelanggan sebagai masukan untuk evaluasi terhadap pelayanan agar 

komunikasi antara pelanggan dan perusahaan terbina secara baik, hal ini 

bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang baik sehingga dapat 

memuaskan pelanggan. Selain itu perusahaan perlu mengamati 

perkembangan perusahaan pesaing untuk mengetahui sejauh mana 
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kekuatan dan kelemahan pesaing, hal ini dilakukan untuk mendapat bahan 

masukan dalam mengolah strategi perusahaan dalam menghadapi 

persaingan.  

2. Pihak perusahaan lebih memperhatikan masalah pesanan dengan 

menambah karyawan dan kendaraan untuk mengatasi masalah 

keterlambatan pesanan, serta membatasi daerah jangkauan pesanan agar 

kegiatan dsitribusi lebih efektif. Hal ini untuk menjaga kepuasan 

konsumen atas pelayanan yang telah diberikan dalam hal pelayanan dan 

pendistribusian produk tersebut. 

3.   Peneliti menyarankan agar pihak perusahaan lebih memperhatikan 

kegiatan promosi dengan lebih banyak melakukan kegiatan promosi 

persuasive yang menarik bagi pelanggan dengan cara membujuk, dan 

memberikan informasi tentang kualitas kue brownis. Selain itu perusahaan 

harus memperhatikan kegiatan pengembangan promosi seperti 

memperbanyak kegiatan periklanan, memperkenalkan produk dan 

memberikan informasi tentang kualitas produk, juga dilakukan 

pengembangan komunikasi untuk meningkatkan minat pelanggan dengan 

cara memberi informasi mengenai kemudahan dalam transaksi secara auto 

debet dan potongan harga dalam pembelian produk secara banyak.  

4.  Peneliti menyarankan agar pihak perusahaan lebih memperhatikan 

ketepatan waktu dalam pendistribusian produk, sehingga para pelanggan 

tidak merasa kecewa atas pelayanan yang telah diberikan dalam hal 

pendisitribusian produk tersebut. 

5.   Disarankan untuk melakukan pemilihan saluran distribusi yang tepat 

dengan riset-riset mengenai daerah yang berpotensi untuk meningkatkan 

penjualan. 

 Demikian saran yang peneliti kemukakan mudah-mudahan dapat menjadi 

pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan atau kebijakan-

kebijakan dalam pelaksanaan saluran distribusi dimasa yang akan datang. 


