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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penuilis kemukakan dalam bab-bab 

sebelumnya,maka penulis mencoba memberikan kesimpulan mengenai Tinjauan 

atas saluran distribusi produk pada PT.Yomart Rukun Selalu Cabang Padalarang 1 

Bulan Juli – September Tahun 2009,dengan harapan kesimpulan ini dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh terutama mengenai penanganan barang 

guna menghasilkan barang yang berkualitas. 

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Yomart cabang Padalarang 1 merupakan toko ke-4 dari kurang lebih 200 toko 

yang telah Yomart dirikan.Dimana toko ini diperuntukan mensuplai atau 

memenuhi keinginan konsumen yang berada di sekitar daerah Padalarang 

untuk berbelanja produk sehari-hari. 

a. Untuk menjaga agar kualitas barang yang dijual di Yomart 

selalu dalam kondisi yang baik,maka perlu adanya kontrol dari 

mulai penyiapan barang di gudang sampai dengan barang 

tersebut dapat sampai ke konsumen masih dalam keadaan yang 

baik atau yang layak dikonsumsi.Oleh karena itu harus 

diminimalisir tingkat kesalahan dan kualitas dari barang yang 

sedang disiapkan. 
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b. Beberapa cara telah ditempuh oleh pihak DC guna 

memperbaiki kwalitas barang yang akan di kirimkan ke Cabang 

,antara lain mengirimkan barang rencengan atau barang satuan 

dengan menggunakan Kontainer yang ukurannya lumayan 

besar. 

 

2. Masalah –masalah yang sering muncul disaat pengiriman hingga sampai 

penerimaan di Cabang antara lain adalah :  

1) Kedatangan barang yang tidak konsisten waktunya,terkadang 

dikirm pagi,siang,sore bahkan malam hari.Hal ini 

mengakibatkan setting untuk karyawan pada saat datang barang 

menjadi kacau,saat datang barang karyawan sedikit tapi saat 

tidak datang barang karyawan banyak. 

2) Perbedaan Jumlah koli barang yang di kirim,di form koli 

tercatat lokasi atau jalur 1 jumlahnya 2 koli akan tetapi fisik 

ada 3 koli,di ceck di BSTB ternyata 3 koli. 

3) Produk knowleage  dari managerial toko dan sopir yang masih 

belum tahu semua produk. 

4) Pengirman barang yang di luar jam kerja sopir mengakibatkan 

pengecekan barang di cabang menjadi ingin cepat beres,karena 

jam operasional toko akan berakhir,serta sopir ingin segera 

pulang. 
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3. Penyelesaian masalah-masalah yang muncul saat pengiriman barang hingga 

penerimaan barang  

Setelah penulis menganalisa permasalah yang sering muncul di saat 

pengirman hingga penerimaan barang di cabang,maka penulis mencoba untuk 

memberikan cara penyelesaiannya sebagai masukan serta bahan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk  melaksanakan kegiatan 

distribusi dimasa yang akan datang,adapun penyelesaian masalah tersebut 

adalah : 

1) Membuat penjadwalan yang lebih baik pada saat pengiriman 

barang dan pengaturan yang lebih jelas.Lalu senantiasa 

mengirimkan jadwal ke semua toko untuk pengiriman 

keesokan harinya. 

2) Pada saat memuat barang ke kendaraan harus sesuai dengan 

yang tercatat di Koli,dan selalu bekerja dalam konsentrasi 

tinggi. 

3) Memberikan dateline kepada manajerial baru dan sopir untuk 

segera mempelajari lebih banyak lagi pengetahuan produknya   

4) Penambahan Kendaraan ,dan karyawan atau sopir ,serta 

membagi jadwal kerja sopir menjadi beberapa shift. 

5.2 Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diambil,penulis ingin 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan masukan bagi pihak perusahaan dalam melaksanakan saluran distribusi. 
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1. Pelaksanaan saluran distribusi barang pada PT.Yomart Rukun Selalu 

masih harus ditingkatkan dari segi kecepatan dalam pengiriman 

barangnya. 

2. Sarana untuk membawa barang dari gudang harus dirubah,dari dipack 

dengan dus diganti menjadi container ,hal ini untuk menjaga barang 

tetap baik di dalam perjalanan. 

3. Melakukan perencanaan yang matang salam hal pendistribusi barang 

untuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan. 

4. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen untuk menjaga 

loyalitas konsumen tersebut terhadap PT.Yomart Rukun Selalu. 

5. Membuat strategi penjualan yang tepat untuk menghadapi pesaing. 

 


