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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa simpulan, 

antara lain: 

1. Implementasi saluran pemasaran produk Pupuk non subsidi PT. Pupuk 

Kalimantan Timur dengan aplikasi PKTSIAP. 

  Aplikasi PKTSIAP merupakan media saluran  distribusi satu 

tingkat. Letaknya diantara produsen dan distributor bisnis, yang memiliki 

fungsi sebagai media pemesanan produk pupuk non-subsidi.  

a. Produsen (PT. Pupuk Kaltim) telah menyediakan aplikasi saluran 

pemasaran untuk produk pupuk non-subsidi. Dengan tujuan untuk 

mempermudah dalam penyaluran produk dan pencatatan transaksi 

pembelian 

b. Aplikasi PKTSIAP merupakan media aplikasi online yang berfungsi 

menyalurkan produk pupuk non subsidi dari PT. Pupuk Kaltim 

kepada distributor yang telah terdaftar di PT. Pupuk Kaltim 

c. PKTSIAP pun juga dapat menyalurkan produk pupuk non-subsidi 

dari distributor kepada pelaggan bisnis atau kios. Kios pun juga dari 

hasil penunujukan oleh PT. Pupuk Kaltim. 

 

2. Kualitas Aplikasi PKTSIAP dengan berdasarkan D&M IS Success Model   

a. Penilaian aplikasi PKTSIAP  dari kualitas sistem tidak terdapat suatu 

masalah. Memiliki fitur yang mudah dipahami , tidak rumit dan 

cukup andal, sinyal yang stabil, penggunaan yang fleksible, dan 

cukup aman karena memiliki username dan password yang tidak 

diketahui publik. 

b. Penilaian aplikasi PKTSIAP dari kualitas informasi yaitu, aplikasi 

memiliki tingkat kelengkapan yang cukup lengkap, namun ada yang 

perlu ditambahkan antara lain, informasi harga produk dan diskripsi 

produk pupuk non-subsidi; aplikasi yang memiliki desain yang 

ringkas; informasi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna; 
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informasi aplikasi yang dapat dipertanggungjwabkan; ketepatan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.  

c. Penilaian aplikasi PKTSIAP dari kualitas layanan yaitu, aplikasi 

terdapat jaminan kerahasiaan atas data pembelian produk pupuk; dan 

di dalam aplikasi PKTSIAP memiliki fitur yang dapat 

menyelesaikan masalah pengguna, namun juga ada beberapa  saran 

dari distributor untuk perlu penambahan menu helpdesk . 

3. Pengembangan yang dibutuhan untuk memperbaiki aplikasi PKTSIAP 

yaitu,  

  PT. Pupuk Kaltim dapat melakukan pembenahan di menu home 

yang terdapat pada aplikasi PKTSIAP. Dimana menu disrikpsi 

produk dan harga dapat dibuatkan penambahan kolom baru masing-

masing menu, agar lebih terperinci. Dan juga perlu adanya 

penambahan menu helpdesk yang dapat ditambahakan pada tampilan 

pertama kali menu aplikasi PKTSIAP.  

 Atau bisa juga menu diskripsi produk dan harga dapat di tampilkan 

di dalam menu event reporting, dimana distributor ketika melakukan 

pengisian data untuk melakukan pembelian pupuk  dapat sekaligus 

melihat isi dari menu diskripsi produk dan harga didalamnya untuk 

mengetahui informasi terkini mengenai produk pupuk non-subsidi. 

4.1 Saran  

Untuk mengatasi permasalahan kesulitan pada proses 

penyaluran produk pupuk urea dan NPK, PT. Pupuk Kaltim 

meluncurkan suatu inovasi yaitu aplikasi berbasis android yang diberi 

nama PKTSIAP. Hal ini dikarenakan distributor atau penyalur 

membutuhkan pelayanan yang lebih mudah. Perkembangan teknologi 

informasi kini semakin canggih sehingga penggunaan PKTSIAP 

dianggap cukup efektif dalam membantu aktivitas penyaluran produk 

pupuk non-subsidi (B2B) yang merupakan penghasilan utama PT. 

Pupuk Kaltim. Pun juga dapat meningkatkan turn-over  produk karena 

memperpendek proses waktu penyaluran pupuk non-subsidi.  



80 
 

 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI…  OKTAFIZA W.  

Namun, saran atau masukkan dari distributor pengguna 

aplikasi PKTSIAP mengenai penambahan menu diskripsi produk, 

harga, dan helpdesk perlu adanya akomodasi sehingga PT. Pupuk 

Kaltim perlahan akan dapat merealisaikan pembenahan sistem 

PKTSIAP menjadi lebih baik. Memuaskan pelanggan juga perlu 

dilakukan, agar pelanggan tetap menjadi customer yang puas terhadap 

layanan yang diberikan perusahaan. Sehingga penyaluran produk 

dapat terlaksana dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




