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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil laporan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 

1. PT. Pupuk Kaltim merupakan perusahaan milik negara yang ditunjuk

sebagai penyedia pupuk untuk wilayah Indonesia bagian barat, Hal

tersebut ditunjukkan dengan karakteristik PT. Pupuk Kaltim yaitu :

- Memiliki pembeli yang lebih sedikit, namun pembelian dalam

jumlah yang besar. 

- Melakukan pembelian professional, dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu kelas proyek dan retail. Dimana setiap kategori 

memiliki prosedur tersendiri dalam melakukan proses pembelian. 

2. PT. Pupuk Kaltim menerapkan sistem kerjasama atau aliansi strategi

dalam hal pendistribusian pupuk ke seluruh wilayah di Indonesia.

3. Dengan menggunakan aliansi strategi, PT. Pupuk Kaltim bisa

menghemat pengeluaran dalam hal pengadaan gudang dan juga alat-

alat transportasi yang diperlukan dalam hal pendistribusian pupuk.

4. Perusahaan rekanan yang menjalin kerjasama dengan PT.Pupuk

kaltim pun mendapat keuntungan karena mereka tidak perlu

membuat/memproduksi sesuatu dalam menjalankan bisnis mereka.

Mereka hanya perlu melakukan investasi pengadaan gudang dan juga

alat-alat transportasi.

5. Pupuk adalah merupakan subsidi dari pemerintah sehingga untuk

penjualannya sendiri tergantung dari permintaan setiap daerah,

terkadang mengalami peningkatan pada masa tanam, dan penurunan

di masa paceklik.

6. Setiap wilayah di indonesia khususnya jawa timur memiliki

perusahaan rekanan sendiri-sendiri, jadi PT.Pupuk Kaltim memilih

mana perusahaan yang mampu meng-cover daerah tersebut denga
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menggunakan sistem tender 

7. Dengan masi adanya beberapa kendala pada saat melakukan distribusi

dan aliansi strategi yang dihadapi PT.Pupuk Kaltim di berbagai sektor, 

antara PT.Pupuk Kaltim dan juga perusahaan rekanan bisa lebih 

bekerjasama dalam menyelesaikan kendala kendala tersebut 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil laporan terkait pengaruh aliansi strategi terhadap 

peningkatan penjualan pupuk ber-subsidi, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Karena dalam memilih perusahaan rekanan menggunakan sistem

tender, maka sebaiknya dikelompokkan menurut daerah yang bisa

di-cover sehingga PT. Pupuk Kaltim bisa mengetahui berapa

perusahaan yang mampu meng-cover daerah-daerah yang sulit

mendapatkan jangkauan distribusi pupuk.

2. Dengan digunakannya sistem aliansi strategi dalam sistem

pendistribusian pupuk subsidi, sebaiknya PT.Pupuk Kaltim juga

menggunakan sistem tersebut dalam penjualan pupuk non-subsidi.

Karena dengan adanya aliansi strategi maka daerah yang belum di-

cover oleh distribusi pupuk subsidi bisa mendapatkan pupuk

dengan mudah dan bisa meningkatkan penjualan pupuk.

3. Penggunaan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan yang

dianggap mampu dalam hal pendistribusian pupuk subsidi, karena

selain meminimalkan resiko pada saat pendistribusian hal itu juga

menguntungkan kedua belah pihak karena sudah mengenal dan

mengetahui satu sama lain.




