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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

 Setelah melakukan penelitian tentang kegiatan distribusi vaksin untuk 

sektor pemerintah pada PT. Bio Farma (Persero), maka bagian terakhir dari 

penelitian ini dibuat simpulan tentang penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil 

kerja praktik yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Proses distribusi vaksin pada PT. Bio Farma (Persero) sudah dikatakan baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari koordinasi antar bagian yang berkaitan dengan 

proses pendistribusian vaksin, sehingga masyarakat mendapatkan vaksin 

sesuai dengan program yang direncanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, 

pengawasan serta pencatatan berupa dokumen-dokumen sangat diperlukan 

untuk menunjang proses distribusi vaksin. 

2. Jasa angkutan atau ekspeditur yang berperan sangat penting dalam proses 

pendistribusian vaksin, kadang kala dapat menjadi masalah yang harus 

dihadapi perusahaan. Tapi dalam kenyataannya dalam proses pendistribusian 

vaksin ke daerah-daerah, perusahaan dapat melaksanakan dengan baik 

sehingga vaksin yang dibutuhkan oleh setiap daerah dapat terpenuhi. Selain 

itu, program yang telah direncanakan oleh pemerintah juga dapat berjalan 

dengan baik.  
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5.2  Saran 

 Berikut merupakan saran yang dapat disampaikan pada PT. Bio Farma 

(Persero), diharapkan saran-saran ini dapat memberikan suatu sumbangan 

pemikiran bagi PT. Bio Farma (Persero) khususnya dalam memperbaiki 

kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan 

distribusi vaksin. Saran yang dapat disampaikan antara lain : 

1. Dalam proses distribusi vaksin, tempat menjadi hal yang sangat penting untuk 

memudahkan proses pendistribusian selanjutnya ke daerah-daerah diseluruh 

Indonesia. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila PT. Bio Farma (Persero) 

membuat cabang perusahaan untuk memudahkan proses pendistribusian 

vaksin ke daerah-daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas 

vaksin yang ada di daerah-daerah, karena banyak dari daerah tersebut yang 

belum mampu menyediakan Cold Room untuk vaksin yang sesuai dengan 

kebutuhan vaksin untuk masyarakat setempat. 

2. Pihak ekspeditur perlu memperhatikan keadaan atau kondisi dari jasa 

angkutannya dikarenakan jika kendaraan yang dipergunakan untuk 

pendistribusian mengalami kerusakan maka pihak ekpeditur akan mengalami 

kerugian. 

 


