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1. Kesimpulan
Dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat disin 

pulkan bahwa sistim saluran distribsui yang digunakan P.T, 

Aneka Gas Industri masih belum aapatbekerja secara effectiv 

sehingga mengekibatkan permasalahan yang ada dalam perusaha 
an. Permasalahan baik yang timbul mengenai aktivitas salur 
an distribusi maupun pengawasan terhadap saluran distribusi 
. Jadi dalar. penentuan sistimnya penulis menganggap sudah - 
cukup akan tetapi dalam pelaksanaan sistim sebagai mata ran 
tai pekerjaan tidak dapat bekerja secara effectiv,

Dengan cemikian bila perusahaan segera melaksanakan 
cars mengatasi masalah dengan pemecahan masalah seperti 
yang telah diuraikan pada bab IV maka volume penjualan da 
pat ditingkatkan, sehingga dspat disir.pulkan bahwa Hipotesa 
yang menyatakan Apabila perusahaan dapat mengeffectivekan 
kembali kerja sistitr. saluran distribusi maka volume penjual 
an dapat ditingkatkan dan target yang telah ditetapkan da 
ppt dicapai, pemyata^n ini dapat aiterina.

Sedangkan kesimpulan lainnya yang dapat penulis su 
sun adalah sebagai berikut:

1. P.T. Aneka Gas Industri Cabang Utana Surabaya 
adalah merupakan perusahaan peninggalan Belanda 

yang diambil alih oleh negara dan dikelola dalam 
bentuk persero.
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F.T. Aneka Gas Industri Cabang Utama Surabaya 
mempunyai peranan penting diantara cabang lain
nya karena hasil produksinya mencapai daerah pe 
masaran yang cukup luas yang meliputi seluruh - 
wilayah Indonesia,
Dalam penentuan sistiir. saluran distribusi sucah 
cukup baik hanya dalan pelaksanaannya kurang bi 
sa mengikuti perkembangan sehingga sering terja 
di hambatan-hambatan dalam pemasarannya. 
Hacbatan-hambstan tersebut tir.bul karena sikap 

pasif saluran distribusi karena kurangnya penga 
wasan, perangsang dan fasilitas-fasilitaB yang 
memperlancar penyaluran C02*
Sebagai akibat hambatan yang dihadapi dalam ®e- 
nyalurkan C02 tersebut adalah tidak tercapsinya 
target yang telah citetapkan den turunnya volu
me per.jualan dari tahun ke tahun.
Dalam memasarkan C02 fungsi 'saluran distribusi 
kurang agresif dibanding dengan perusahaan pesa 
ing sehingga perusahaan ini kalaiq dalam bersa - 
ing yang mana hal ini ;]uga ikut menimbulkan ma
salah.
Untuk mengatasi masalah yang timbul dapat ditem 
puh dengan perbaikab-perbaikan yang terdapat pa 
da Bietim saluran distribusi yaitu seperti yang 

terdapat pada bab IY dimuka.
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2, Saran-saran

a. Agar perusahaan dapat meningkatkan volume penjualannya 
dan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang baru 
berdiri perlu dengan segera perusahaan mengadakan pe
ngawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan/ tugas 

ealtiran distribusi.

b. Menambah botol CO^ yang baru dalam jumlah yang cukup 
dalam arti sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mem- 

perlancar kegiatan penyaluran barang.
c* Agar perusahaan lebih menggiatkan promosi, terutama - 

personal selling raengingat procuk tersebut merupakan 
industrial goods dan bila perlu citunjang dengan sales 
promotion yang dapat dilakukan melalui pekan raya, pa- 

meran industri atau mengadakan sales promotion pada 

perusahaan industri yang dalam proses produksinya me- 
nggunakan CO^ .
Dengan demikian mengenai mutu produk, harga maupun pro 

dusennya akan lebih dikenal sehingga bila perusahaan 
yang bersangkutan tertarik dan menbelinya maka akan da 
pat meningkatkan penjualannya.
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