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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Implementasi saluran pemasaran pasar bisnis komoditas kakao pada PT. 

Perkebunan Nusantara XII menggunakan tiga jenis dari bauran saluran 

pemasaran, yaitu saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran 

layanan. 

2. Saluran komunikasi yang digunakan pemasaran kakao PT. Perkebunan 

Nusantara XII antara lain, telepon kantor, telepon pribadi staf 

penjualan, SMS, surat, faksimile, e-mail, whatsapp, LINE, dan BBM 

sebagai saluran komunikasi pribadi; dan brosur, kaset video, majalah, 

website,sampel, dan asosiasi sebagai saluran komunikasi nonpribadi. 

3. Saluran distribusi pemasaran kakao PT. Perkebunan Nusantara XII 

menggunakan saluran pemasaran langsung yang dilakukan oleh PT. 

Perkebunan Nusantara XII dan saluran pemasaran tidak langsung yang 

dilakukan oleh PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara. 

4. Saluran layanan yang digunakan untuk memasarkan komoditas kakao 

PT. Perkebunan Nusantara XII antara lain, gudang sebagai tempat 

penyimpanan persediaan barang yang akan dijual, transportasi sebagai 

alat pemindahan atau pengiriman kepada pembeli, bank sebagai 

perantara transaksi pembayaran atau penerima hasil usaha, dan asuransi 

sebagai pengamanan barang saat pengiriman. 

5. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh anggota saluran pemasaran 

komoditas kakao PT. Perkebunan Nusantara XII terbagi atas dua jenis 

fungsi, yaitu membantu menyelesaikan transaksi dan memenuhi 

transaksi yang lengkap. Fungsi anggota saluran untuk membantu 

menyelesaikan transaksi meliputi, informasi pemasaran, promosi, 

kontak, pembelian, penjualan, mencocokkan, dan negosiasi. Sedangkan 

fungsi untuk memenuhi transaksi yang lengkap meliputi, pembayaran, 

penyimpanan, transportasi, keuangan, dan pengambilan risiko. 
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6. Aliran aktivitas yang dibentuk dari fungsi-fungsi yang dijalankan 

pemasaran PT. Perkebunan Nusantara XII antara lain, promosi, kontak, 

penjualan, mencocokkan, fisik, dan hak milik adalah ke depan; 

pembelian dan pembayaran adalah ke belakang; dan informasi 

pemasaran, negosiasi, keuangan, dan pengambilan risiko adalah dua 

arah. 

7. Setiap anggota saluran pemasaran memiliki fungsi, aliran, kelebihan, 

dan kekurangannya masing-masing, tetapi semua anggota saluran 

memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan perusahaan mencapai 

pembeli sasaran. 

 

4.2 Saran 

1. Pada saluran komunikasi pemasaran, semua perantara atau media yang 

digunakan sudah berjalan dengan baik, baik dari saluran komunikasi 

pribadi dan saluran komunikasi nonpribadi. Hanya saja, alangkah 

baiknya jika ada penambahan media yang digunakan pada saluran 

komunikasi nonpribadi, yaitu katalog untuk menunjukkan produk 

kakao. Jika memang tidak membuat katalog dalam bentuk cetak, 

perusahaan dapat menambahkan menu komoditas (produk) yang dijual 

pada website resminya dikarenakan saat ini website belum 

mencantumkannya. Ada juga saluran komunikasi nonpribadi lain, yaitu 

workshop dan gathering. PT. Perkebunan Nusantara XII dapat 

mengadakan acara workshop yang tidak hanya dihadiri oleh para pelaku 

bisnis kakao, tetapi juga mengundang para mahasiswa baik dari 

Indonesia maupun luar negeri dalam semua jurusan. Media ini sama 

halnya dengan perusahaan menjalin hubungan baik dengan eksternal 

perusahaan. Sedangkan untuk acara gathering, pihak perusahaan 

mengundang para pelanggan dari kakao. Selain menjaga hubungan baik 

antara perusahaan dengan pelanggannya, media ini juga dapat 

mempertahankan loyalitas pelanggan kepada perusahaan. 
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2. Pada saluran distribusi pemasaran, dari pihak PT. Perkebunan 

Nusantara XII sebagai produsen kakao lebih memperjelas tugas atau 

tanggung jawab pada masing-masing perantara yang terlibat pada 

kegiatan pemasaran dan penjualan kakao yang diproduksinya, yaitu 

antara tanggung jawab yang ada pada peraturan dengan realita praktik 

di lapangan. Jika, dari pihak perusahaan sampai saat ini tidak 

mengalami keberatan mungkin menjadi hal yang tidak perlu 

dipermasalahkan. 

3. Pada saluran layanan, sejauh ini telah bekerja dengan baik. 

4. Secara keseluruhan, semua bauran saluran pemasaran dari pemasaran 

kakao PT. Perkebunan Nusantara XII telah bekerja dengan baik. 

Kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anggota saluran 

merupakan hal yang wajar. Tinggal bagaimana masing-masing anggota 

saluran dapat mensiasatinya, yaitu menutup kekurangan dengan 

kelebihan yang dimilikinya. Hal yang mendasar agar suatu sistem 

berjalan dengan baik adalah dengan kerjasama tim yang baik pula. 
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