
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Setelah Penulis menguraikan hasil penelitian dan melakukan analisis 

mengenai “Suatu Tinjauan Pelaksanaan Saluran Distribusi pada PT Pupuk 

Sriwidjaja (Pusri)”, yang didukung oleh teori dan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka pada bab ini Penulis akan menyampaikan kesimpulan serta 

saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan. 

1. Pelaksanaan saluran distribusi pada PT. Pupuk Sriwidjaja berfungsi untuk 

mempermudah proses pertukaran, mengurangi ketidakcocokan, 

mempertemukan para pembeli dan penjual serta menyediakan layanan 

pelanggan. Selain itu saluran distribusi bagi PT Pusri bertujuan untuk 

meningkatkan volume penjualan, kontinuitas perusahaan dan untuk 

menghadapi persaingan. Saluran distribusi yang digunakan oleh PT Pupuk 

Sriwidjaja adalah Pipe Line Distribution System dan Least Cost Distribution 

System. Pipe line distribution system adalah saluran distribusi langsung, 

produk disalurkan secara langsung dari produsen ke tangan konsumen. 

Saluran ini merupakan saluran distribusi eksklusif, dimana perusahaan 

memegang seluruh kendali atas penyaluran barang. Saluran ini juga 

merupakan saluran tingkat nol. Sedangkan least cost distribution adalah 

saluran distribusi yang menggunakan satu hingga dua perantara. Saluran 

distribusi ini merupakan saluran distribusi selektif dan berada pada saluran 

distribusi tingkat dua. Faktor-faktor yang mempengaruhi PT Pusri dalam 

memilih saluran distribusi yaitu pertimbangan pasar dan pertimbangan barang. 

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan saluran distribusi pada PT. Pupuk 

Sriwidjaja yaitu terletak pada hal transportasi dan musim. Hambatan yang 

dialami pada transportasi yaitu kondisi laut, pelabuhan, sarana jalan, truk dan 

Kereta Api yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat 

menyebabkan keterlambatan. Selain itu keadaan musim yang mempengaruhi 
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pendistribusian produk konsumen, karena musim dapat mengakibatkan 

penumpukkan persediaan atau kekurangan suplai produk. 

3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan saluran distribusi pada 

PT. Pupuk Sriwidjaja yaitu untuk transportasi, PT Pusri memiliki berbagai 

alternatif dalam menggunakan transportasi. Sedangkan untuk mengatasi 

masalah musim, PT Pusri melakukan kegiatan pengakumulasian. 

 

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. 

Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan saluran distribusi pada PT Pupuk Sriwidjaja telah dilakukan 

dengan baik. Namun ada baiknya jika hal ini terus dipertahankan dan 

ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. 

2. Selalu melakukan pemeriksaan kondisi alat transportasi secara rutin, untuk 

menghindari masalah teknis.  

3. Melakukan perencanaan yang matang, menentukan waktu keberangkatan yang 

tepat dalam mendistribusikan produk. Agar penyaluran barang dapat sampai 

dengan tepat waktu ditangan konsumen dan terhindar dari hambatan-hambatan 

yang dapat terjadi dilapangan. 

4.  Melakukan kontrol persediaan barang untuk mengatasi fluktuasi penggunaan 

pupuk. 

5. PT Pusri sebaiknya mengembangkan teknologinya dalam pelaksanaan 

distribusinya. Dengan perkembangan teknologi pemesanan produk dapat 

dilakukan secara online.  
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