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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Perusahaan Perdagangan 

Indonesia serta melihat hasil pembahasan mengenai penerapan strategi pemasaran terhadap 

produk farmasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 

1.        Strategi produk yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Perdagangan 

Indonesia (Persero) Cabang Bandung, yaitu dengan menggunakan strategi 

permintaan primer, yang berdasarkan : 

a. Segmentasi pasar secara geografis. 

b. Target pasarnya, yaitu dengan melakukan konsentrasi pada pasar tunggal 

dan pada satu segmen pasar. 

c. Positioning produk yang dilakukan, yaitu dengan menentukan posisi 

produk menurut manfaatnya. 

   Strategi penetapan harga yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan 

Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung, yaitu dengan mengacu kepad 

metode penetapan harga yang telah ditentukan oleh DPHO (Departemen 

Pengawasan harga Obat) sesuai dengan SK Pemerintah. 

     Strategi distribusi yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Perdagangan 

Indonesia (Persero) Cabang Bandung , yaitu : 

a. Dengan menggunakan SUBDIS atau distributor. 

b. Dengan menggunakan tiga tingkatan saluran distribusi, yaitu one-level 

channel distribution, two-level cahnnel distribution, dan three-level 

channel distribution. 

c. Jumlah saluran yang digunakan yaitu dengan menggunakan strategi 

cakupan distribusi selektif. 
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  Strategi promosi yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Perdagangan 

Indonesia (Persero) Cabang Bandung, yaitu dengan menggunakan lima elemen 

promosi yaitu iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotions), hubungan 

masyarakat (public relations), penjualan secara tatap muka (personal selling) dan 

pemasara langsung (direct marketing). 

2.       Hambatan utama yang dihadapi oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia 

(Persero) Cabang Bandung dalam melaksanakan strategi pemasarannya yaiotu 

adanya competitor atau pesaing. 

3.       Cara penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh PT. Perusahaan Perdagangan 

Indonesia (Persero) Cabang Bandung, yaitu : 

• Dengan melakukan perluasan pasar dengan cara strategi permintaan 

primer, yaitu mengembangkan produk baru sesuai dengan keagenan bahan 

baku yang dimiliki, melakukan perluasan lini produk secara horizontal, dan 

melakukan relationship marketing yaitu dengan melakukan kunjungan rutin ke 

relasi dengan volume lebih tinggi dan membuat jadwal pembelian secara rutin. 
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4. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama kerja praktik/ magang di PT. 

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung dan setelah penulis melakukan 

analisa, maka penulis mencoba untuk memberikan saran membangun kepada PT. Perusahaan 

Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung terutama dalam hal pelaksanaan strategi 

pemasaran yang dilakukan pada perusahaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Sebaiknya PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung 

terus melakukan perluasan lini produk dan perluasan daerah pemasarannya agar 

produk farmasi dapat dipasarkan dan dijangkau di seluruh Indonesia. 

2. Dalam menghadapi persaingan di pasar sebaiknya PT. Perusahaan Perdagangan 

Indonesia (Persero) Cabang Bandung  harus lebih baik lagi dalam hal menjaga 

kualitas produk farmasinya, dan jangan pernah berhenti untuk terus 

mengembangkan produk farmasinya agar konsumen menjadi puas dan tetap 

menjadi pelanggan tetap.  

3. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Cabang Bandung harus terus 

menjalin erat relasi yang sudah dibangun selama ini dengan perusahaan farmasi 

yang menjadi pemasok utama produk farmasi. 

4. Sebaikya PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia selalu mengadakan pelatihan 

karyawan untuk dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawannya. Dan 

alangkah baiknya jika diadakan pergantian karyawan agar produktifitasnya 

menjadi lebih baik dan lebih efektif. 

 

 

 

 


