
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1 Kesimpulan 

Dalam proses pengembangan manajemen pemasaran untuk mencapai 

sasaran yang dituju diperlukan sarana yang mendukung proses tersebut, 

diantaranya adalah dibutuhkannya bauran pemasaran dalam proses pemasaran 

produk atau jasa dari perusahaan. Oleh karena itu, dalam mengambil 

keputusan mengenai bauran pemasaran perlu mempertimbangkan banyak hal 

agar tidak merugikan perusahaan. 

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam Bab IV, maka pelaksanaan 

bauran pemasaran di PT. Pusri dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tujuan pelaksanaan bauran pemasaran mempersiapkan rencana taktis 

dengan : 

 Memaksimalkan penjualan. 

 Mempertahankan pelanggan setia. 

2. Pelaksanaan bauran pemasaran PT. Pusri PPD Jabar, sebagai berikut : 

 Memakai saluran level tingkat 3. 

 Penerapan bauran pemasaran telah baik dengan memenuhi 

Product, Price, Place, Promotion. 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat bauran pemasaran PT. Pusri 

PPD Jabar, sebagai berikut : 

 Faktor-faktor pendukung pelaksanaan bauran pemasaran PT. Pusri 

PPD Jabar, sebagai berikut : 

1. Perusahaan telah dikenal sejak tahun 1959 yang memproduksi 

produk pupuk urea pertama kali di Indonesia. PT. Pusri dalam 

pemasarannya telah didukung oleh sumber daya manusia yang 

terampil setiap tahun dalam memasarkan produk pupuk urea 



kepada para petani untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih 

baik. 

2. Produknya telah dikenal oleh kalangan petani dengan kualitas yang 

dapat dihasilkan lebih baik pada hasil panen petani karena produk 

tersebut memenuhi standar pertanian dan telah mendapat ISO:9001 

terhadap kepuasan konsumen karena hasil panen yang diinginkan 

petani pada usaha peternakan dan perkebunan mencapai hasil yang 

baik. 

3. Distributor pupuk sudah banyak terletak di 24 propinsi dan kios-

kios pengecer di daerah, sehingga pembeli tidak susah mencari 

produk PT. Pusri karena fasilitas sarana distributor sudah lengkap 

baik dari darat dan laut. 

4. Perusahaan mempunyai jaringan distribusi mulai dari tingkat 

propinsi sampai tingkat Kabupaten / Kecamatan seperti gudang-

gudang pupuk. 

5. Perusahaan mempunyai peralatan yang memadai seperti telephone, 

faxsimile sebagai alat komunikasi dan koordinasi antar para 

distributor untuk memasarkan pupuk agar sampai ketangan para 

petani. 

 

 Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bauran pemasaran PT. Pusri 

PPD Jabar, sebagai berikut : 

1. Adanya alokasi pupuk yang sudah disediakan PT. Pusri akan tetapi 

pupuk tersebut tidak ditebus / tidak diambil oleh distributor 

dikarenakan uang tidak ada. 

2. Adanya daerah Remote (sulit dijangkau) sehingga pupuk tidak 

dapat disalurkan ke suatu daerah tertentu. 



3. Adanya pupuk diluar peruntukannya oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab sehingga membuat pupuk ditingkat konsumen 

menjadi langkah / kosong. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dinyatakan diatas, berikut ini 

maka penulis mempunyai beberapa saran-saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan bagi perusahaan, yaitu : 

1. PT. Pusri dalam pelaksanaan bauran pemasaran ini perusahaann hanya 

menghasilkan 1 jenis produk yaitu Pupuk Urea. Oleh karena itu 

perusahaan harus menambah jenis produk khusus misalkan dengan 

pupuk tanaman perkebunan agar hasil panen tanaman perkebunan 

petani dapat lebih baik. 

2. Harga produksi yang tinggi membuat produk Pupuk Urea kurang 

mudah dijangkau oleh konsumen. PT. Pusri sebaiknya meninjau 

kembali kebijakan harga untuk diturunkan agar penjualan dapat 

meningkat. 

3. Perusahaan harus membentuk salah satu citra produk yang sangat 

berpengaruh terhadap penjualan, agar produk dapat menghasilkan 

kualitas yang lebih baik dan menciptakan hasil penjualan produk 

sehingga dapat digemari oleh pelanggan dan sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan / konsumen. 

 

 

 

 

 

 


