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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan pada PT Pupuk Kalimantan 

Timur KP Jawa Timur, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Prosedur pemesanan barang dapat dilakukan dengan mudah, tidak harus  

  datang langsung ke PT Pupuk Kaltim untuk melakukan pemesanan, cukup 

  melalui telp, fax/email sudah dapat dilayani. 

2. Proses penjualan pupuk berubsidi maupun non subsidi harus dilakukan  

  dengan menggunakan permintaan pembelian yang dipesan oleh pelanggan 

  yang telah terdaftar pada sistem. 

3. Penjualan pupuk subsidi benar-benar diawasi oleh pemerintah karena setiap 

  mengeluarkan pupuk subsidi, PT Pupuk Kalimantan Timur harus melaporkan 

  hasil luarannya dengan mengisi formulir Berita Acara Rampung    

  Pembongkaran Pupuk. 

4. Alur penjualan pupuk masih belum sempurna karena memiliki banyak  

  kekurangan, salah satunya surat jalan rangkap ke 4 dan 5 (Delivery Order)  

 yang diserahkan bersamaan saat penyiapan barang serta pengarsipan. 

5. Penjualan yang dilakukan telah sesuai dengan surat pesanan dan telah  

  mendapatkan persetujuan dari manager perusahaan dengan adanya   

  persetujuan manager tidak akan ada penyelewengan harga serta persediaan 

  oleh distributor. 

6. Penawaran yang dilakukan oleh perusahaan hanya berupa surat penawaran 

  dimana surat penawaran dan dilakukan sekali dalam setahun. 

3.2 Saran 

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilakukan pada PT Pupuk Kalimantan 

Timur KP Jawa Timur, dapat ditarik beberapa saran yaitu : 
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1. Setiap minggunya penyuplaian pupuk subsidi maupun non subsidi terjadi 

  penimbunan yang sangat banyak, sedangkan pelanggan tidak melakukan  

  permintaan pembelian setiap hari. Sebaiknya pemasaran pupuk subsidi  

  maupun nonsubsidi harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi   

  penimbunan digudang, dengan cara meningkatkan penjualan pupuk   

  subsidi ke sektor perkebunan dan industri di luar wilayah pemasaran  

  PT Pupuk Kalimantan Timur. 

2. Kurang sempurnanya alur penjualan Pupuk Kaltim KP Jawa Timur karena 

  belum adanya rincian surat yang berisi material barang, kuantum dan harga 

  serta surat jalan (Delivery Order) ke 4 dan 5 harus dipisahkan agar   

  memiliki fungsi yang efisien. 

3. Sebaiknya sistem usulan yang sudah ada dikembangkan kembali untuk  

  mempermudah dalam proses laporan penjualan.  

4. Disarankan penawaran produk melalui brosur dan pelaksanaan promosi bisa 

  dilaksanakan lebih sering misalnya empat bulan sekali ataupun setengah  

  tahun sekali guna meningkatkan penjualan perusahaan. 
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