
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan penulis, dapat diketahui 

bahwa proses distribusi vaksin dan sera untuk sektor swasta pada PT Bio Farma 

(Persero). Ternyata perannya cukup besar dalam meningkatkan volume penjualan. Untuk 

lebih jelasnya dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses distribusi yang dilaksanakan PT Bio Farma (Persero) sudah sesuai dengan 

teori yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari koordinasi antara bagian yang 

berkaitan dengan proses pendistribusian vaksin, sehingga masyarakat 

mendapatkan vaksin sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pengawasan serta 

pencatatan berupa dokumen-dokumen sangat diperlukan untuk menunjang proses 

pendistribusian vaksin. 

2. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam proses distribusi sudah sesuai 

dengan teori yang ada, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. faktor-faktor 

pendorong dalam proses distribusi PT Bio Farma (Persero) yaitu persediaan 

vaksin dan sera dibagian distribusi atau gudang barang jadi selalu tersedia dan 

faktor pendorong lainnya yaitu kesiapan ekspeditur atau jasa angkutan yang dapat 

membantu kelancaran distribusi vaksin dan sera. Adapun faktor penghambat yang 

dihadapi oleh PT Bio Farma (Persero) dalam proses distribusi yaitu, adanya 

masalah jasa angkutan atau ekspeditur seperti kerusakan pada kendaraan dan 

perubahan jadwal penerbangan pada saat pendistribusian, yang mengakibatkan 



penundaan pengiriman vaksin sampai ketujuan khususnya pada wilayah Indonesia 

bagian timur. Dan masalah lain juga yaitu permintaan vaksin yang mendadak. 

3. Alternatif dalam mengatasi masalah-masalah dalam proses distribusi sudah sesuai 

dengan teori yang ada. Maka untuk mengatasi masalah-masalah dalam proses 

distribusi adalah PT Bio Farma (Persero) mencari jasa angkutan atau ekspeditur 

pengganti agar pendistribusian vaksin tetap berjalan. Dan untuk masalah 

penundaan penerbangan pihak ekspeditur harus menunggu jadwal penerbangan 

selanjutnya, dan solusi yang terakhir ialah membuat aturan batas waktu maksimal 

peniriman order. 

 

5.2.  Saran 

Dari kesimpulan diatas penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran 

yang dapat dilakukan untuk membantu PT. Bio Farma (Persero) dalam meningkatkan 

kinerjanya, serta dalam memperbaiki kelemahan dan masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan dalam pelaksanaan distribusi vaksin. Berikut saran-saran penulis 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 PT Bio Farma (Persero) membuat 

cabang perusahaan untuk memudahkan proses pendistribusian vaksin daerah-

daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas vaksin yang ada di daerah-

daerah, karena banyak dari daerah tersebut yang belum mamapu menyediakan 



Cold Room  untuk vaksin yang sesuai dengan kebutuhan vaksin untuk masyarakat 

setempat. 

2. Pihak eksepidur perlu memperhatikan keadaan atau kondisi dari jasa angkutannya 

dikarenakan jika kendaraan yang dipergunakan untuk pendistribusian mengalami 

kerusakan maka pihak ekspeditur akan mengalami kerugian demikian pula 

dengan penundaan jadwal penerbangan. 

Demikian saran yang penulis berikan, mudah-mudahan dengan segala 

keterbatasan penulis saran yang penulis berikan dapat memberikan sedikit masukan bagi 

PT Bio Farma (Persero) khususnya dalam proses distribusi pada sektor swasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


