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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang datanya diperoleh 

dari hasil wawancara dengan bagian distribusi dan pemasaran, serta hasil 

penelitian penulis. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa: 

1. Peran saluran distribusi bagi PT. Pupuk Kaltim sangat besar, karena dengan

adanya saluran distribusi memudahkan PT. Pupuk Kaltim dalam penyediaan

stok yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan perencanaan penjualan

pupuk non-subsidi, serta memudahkan penyaluran barang sampai ke

konsumen indutri akhir, penyediaan angkutan darat maupun angkutan laut,

kemudian gudang, dan stakeholder yang sangat penting bagi berjalannya

aktivitas penyaluran pupuk bagi perusahaan PT. Pupuk Kaltim.

2. Perusahaan PT. Pupuk Kaltim dalam penjualan pupuk non-subsidi

menggunakan saluran distribusi barang industri, karena produk yang dijual

ditujukan untuk segmen pasar industri, yaitu para pedagang besar

(distributor/supplier).

3. PT. Pupuk Kaltim memakai tipe saluran distribusi tingkat nol (zero level

channel), saluran ini sering disebut juga saluran distribusi langsung karena

dalam proses penyalurannya dilakukan tanpa melalui perantara. Jadi,

penyalurannya dilakukan langsung dari produsen ke konsumen industri akhir.

PT. Pupuk Kaltim langsung menyalurkan produknya langsung ke konsumen

industri akhir yaitu, para distributor maupun supplier.

4. Dalam proses pembelian pupuk non-subsidi PT. Pupuk Kaltim menawarkan

pilihan pembelian dalam dua macam, yaitu FOB (Fee on Buyer), pembeli

membeli sendiri pupuk yang dibutuhkan langsung menuju ke Bontang-

Kalimantan yang tidak melibatkan pihak distribusi, hanya melibatkan pihak

pelabuhan.
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Sedangkan pembelian yang sifatnya FOT (Fee on Truck), yaitu, pembeli dari 

luar pulau membeli pupuk ke Pupuk Kaltim KP Jawa Timur, Surabaya, 

sehingga dalam sifat pembelian ini akan melibatkan pihak saluran distribusi. 

5. Alur pendistribusian pupuk terbagi atas 3 (tiga) Lini, yang mana pada lini I

merupakan pabrik atau pusat produksi pupuk PT. Pupuk Kaltim yang terletak

di Bontang-Kalimantan, kemudian pada gudang lini II terletak pada per-

Gubernur, sedangkan pada gudang  lini III terletak pada per-Bupati. Dalam

hal ini, penulis mengaitkan dengan alur pendistribusian pupuk non-subsidi

yang berhenti hanya pada gudang lini II, yakni terletak pada per-Gubernur.

6. Dalam pemilihan saluran distribusi yaitu, ekspeditur, mekanisme yang

digunakan perusahaan melalui pemilihan tender, dalam hal ini perusahaan

memiliki rentan harga tertentu yang sudah menjadi kebijakan perusahaan,

yang kemudian akan ditawar oleh calon tender. Dan harga termurah yang

akan menjadi pemenang.

7. Dalam pendistribusian pupuk, PT. Pupuk Kaltim sempat menemukan

beberapa kendala yang muncul, yakni dari segi internal, yang berasal dari sisi

perusahaan dan eksternal, yang berasal dari proses pendistribuan pupuk non-

subsidi.

8. PT. Pupuk Kaltim selalu berusaha meningkatkan kualitas produk dan

layanan, serta strategi pemasaran yang tepat. Dalam hal ini PT. Pupuk Kaltim

berusaha meningkatkan saluran distribusi yang efektif dan efisien guna

meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini terjadi, karena pengeluaran

untuk saluran disribusi akan mempengaruhi biaya yang harus dikorbankan

serta akan berdampak terhadap harga jual barang. Sehingga, dalam

pelaksanaannya harus terarah dan terstruktur.
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4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

mengemukakan saran berdasarkan kendala-kendala yang ada. Hal ini diharapkan 

dapat menjadi masukkan bagi perusahaan agar kegiatan saluran distribusi dapat 

dilakukan dengan lebih baik lagi, maka dapat disampaikan beberapa saran yang 

diajukan penulis terhadap PT. Pupuk Kaltim, adalah sebagai berikut: 

1. Bagian penjualan pupuk non-subsidi, sebaiknya selalu mengevaluasi

perencanaan pembelian pupuk, sehingga terhindar dari kelebihan dan

kekurangan stok di gudang. Dan proses pendistribusian dapat terlaksana

dengan efektif dan efisien, karena sesuai dengan rencana penjualan pupuk.

2. Bagian penjualan pupuk non-subsidi, dapat terus meningkatkan

hubungan/kerjasama jangka panjang dengan konsumen/para supplier,

sehingga penjualan pupuk non-subsisi dapat stabil dan terus meningkat.

Dengan cara komunikasi yang baik dan berkelanjutan pada tiap periode

tertentu untuk menanyakan berapa banyak produk yang akan dipesan oleh

penyalur. Sehingga perusahaan dapat menyiapkan kapasitas produk yang

dipesan tersebut., dengan begitu para supplier/konsumen industri akan

merasa nyaman dan akan terus berkerjasama serta meningkatkan kuantitas

produk yang dipesan.

3. Perusahaan dapat terus menambah saluran distribusinya sehingga dapat

meningkatkan volume penjualannya.
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