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ABSTRAK
PELAKSANAAN SISTEM DISTRIBUSI PAKAIN JADI PADA
PERUSAHAAN KONVEKSI PULAU TELADAN
SUCI AMINAH
F.3202533
Perusahaan Pulau Teladan berlokasi di daerah Sondakan Laweyan yang
mengolah bahan baku (kain) menjadi barang jadi (pakaian). Dengan metode
pengiriman produk agar sampai ke konsumen dengan menggunakan sistem distribusi.
Penerapan distribusi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan
guna mendukung kelancaran dan mengurangi hambatan dalam pendistribusian pakain
jadi kepada konsumen. Tujuan perusahaan didirikan secara umum untuk mendapatkan
laba yang optimal, hal ini dapat terwujud dengan ketepatan dan kelancaran waktu
pengiriman, tempat pemesanan, kuantitas dan kualitas yang sesuai diharapkan oleh
konsumen.
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengkhususkan pembahasan pada
penerapan sistem distribusi pakain jadi pada perusahaan pulau teladan tujuan untuk
mengetahui bagaimana penerapan sistem distribusi langsung dan tidak langsung
dengan pembahasan data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis
diskriptif kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara baik
untuk memperoleh data primer maupun data sekunder.
Dari penulis tugas akhir ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa
penerapan sistem distribusi pakain jadi pada perusahaan Pulau Teladan sudah cukup
baik dilihat dari sistem distribusi langsung dan sistem distribusi tidak langsung. Tetapi
dalam penulisan ini, penulis mengemukakan kekurangan yang ada pada perusahaan
yaitu kurang optimalnya fungsi kantor pemasaran.
Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada perusahaan Pulau
Teladan. Saran yang diberikan oleh penulis antara lain:
1. Memperluas sistem distribusi yang lebih luas dengan menambah kantor
pemasaran dan menjalin kerjasama dengan pedagang besar dan pedagang kecil
yang sekaligus sebagai media promosi produk perusahaan kepada konsumen.
2. Pelayanan purna jual yang memuaskan konsumen agar menjadi pelanggan
tetap seperti jaminan kualitas dan penerimaan pengembalian produk yang
rusak.
3. Tetap mempertahankan distribusi langsung meskipun volume penjualan
rendah, karena perusahaan ingin memaksimalkan laba.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada

umumnya

suatu

perusahaan

didirikan

dengan

tujuan

memperoleh keuntungan. Adanya keuntungan tersebut membuat perusahaan
dapat tumbuh dan berkembang, mampu memberikan tingkat kepuasan yang
lebih besar pada konsumen, serta dapat memperkuat kondisi perekonomian
secara menyeluruh. Di samping berusaha mendapatkan keuntungan,
perusahaan juga bertujuan menguasai pasar yang lebih besar dalam jangka
panjang dengan maksud untuk menjaga kelangsungan hidupnya.
Perkembangan dunia usaha dewasa ini menentukan kemampuan
suatu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya, salah satunya
adalah persaingan dalam memberikan kepuasan kepada konsumen ditinjau
dari segi saluran distribusi dari suatu perusahaan ke pasar. Permasalahan
saluran distribusi merupakan masalah penting yang harus dihadapi
perusahaan, karena kesalahan dalam memilih saluran distribusi berakibat
memperlambat usaha penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen.
Salah satu perusahaan yang berusaha bersaing dengan perusahaan
lainnya adalah perusahaan konfeksi pulau Teladan. Usaha perusahaan
konfeksi ini diantaranya adalah memberikan kepuasan kepada konsumen dan
memiliki corak motif yang berbeda-beda. Perusahaan ini membuat pakaian
jadi yang berupa kameja, kaos, daster, celana. Disamping itu perusahaan
konfeksi Pulau Teladan juga menerima pesanan yang berada di luar Jawa.
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Dalam menjalankan bisnisnya, kegiatan pemasaran merupakan salah satu
faktor penting sebagai penghubung antara produsen ke konsumen.
Pada dasarnya kegiatan distribusi merupakan bagian dari kegiatan
pemasaran. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang
ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan
mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada
pembeli yang ada maupun pembeli potensial (William J Stanton dalam Basu
Swastha, 1996 : 10).
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka
perusahaan perlu merencanakan sistem distribusinya. Dalam sistem distribusi
produsen sering menggunakan perantara sebagai penyalurnya. Penggunaan
perantara disebabkan karena perantara dapat menghasilkan penjualan lebih
banyak dengan pasar sasaran yang lebih luas. Hal yang perlu diperhatikan
dalam sistem distribusi itu sendiri diantara pihak-pihak yang terkait dalam
kegiatan distribusi baik secara langsung atau tidak langsung.
Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut

serta

untuk

mengetahui lebih dalam mengenal hal-hal yang berkaitan dengan sistem
distribusi, dengan ini disajikan deskripsi dengan judul “PELAKSANAAN
SISTEM

DISTRIBUSI

PAKAIAN

KONFEKSI PULAU TELADAN’

JADI

PADA

PERUSAHAAN
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B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan judul yang diajukan di atas maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :
“Bagaimana penerapan sistem distribusi langsung dan tidak langsung yang
digunakan pada perusahaan konfeksi Pulau Teladan?”

C. TUJUAN
Dari perumusan masalah di atas, penulis menemukan bahwa tujuan
penelitian ini yaitu :
“Untuk mengetahui penerapan system distribusi langsung dan tidak langsung
pakaian jadi pada perusahaan konfeksi Pulau Teladan.”

D. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dan untuk memenuhi
sebagian persyaratan guna mencapai derajat sarjana ahli madya.
2. Bagi Perusahaan
Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan kegiatan distribusi.
3. Bagi Pembaca
Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi.
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E. METODE PENELITIAN
1. Ruang Lingkup Penelitian
Di dalam penyusunan tugas akhir ini, penelitian dilaksanakan di
perusahaan konfeksi Pulau Teladan.
2. Sumber Data
a. Sumber data primer
Merupakan keterangan atau faktor yang diperoleh langsung dari
proyek penelitian dengan melakukan wawancara ke tempat penelitian.
Data tersebut tentang bagaimana kegiatan distribusi pakaian jadi pada
perusahaan konfeksi pulau Teladan.
b. Sumber data sekunder
Data yang diperoleh secara langsung, biasanya diambil dari buku
catatan dan dokumen perusahaan. Data tersebut antara lain gambaran
umum perusahaan struktur organisasi.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara lisan
datang langsung.
b. Observasi
Melaksanakan pengamatan langsung yaitu dengan cara datang
langsung ke lokasi penelitian.
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c. Study Pustaka
Metode pengumpulan data dengan membaca buku-buku dari
perpustakaan atau sumberlainnya.
4. Metode Analisis Data
Untuk mengolah data yang diperoleh, digunakan analisa deskriptif
kualitatif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh disertai
dengan interpretasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana
mestinya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. TINJAUAN PUSTAKA
1.

Konsep Pemasaran
Mendefinisikan konsep pemasaran sebagai berikut : “Sebuah falsafah
bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan
syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan”
(Swastha, 1996 : 17)
Adapun faktor penting yang dipakai sebagai dasar dalam konsep pemasaran,
di bagi dalam 3 hal yaitu :
a. Orientasi konsumen
b. Koordinasi dan integrasi dalam perusahaan
c. Mendapatkan laba melalui pemuasan konsumen

2. Pengertian Produk
Pengertian produk di sini dapat didefinisikan sebagai berikut: “Segala
sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli,
dipergunakan atau dikonsumsi dan yang dapat memuaskan keinginan atau
kebutuhan”. (Kotler dan Amstrong, 1997: 274).
3.

Pengertian Sistem
Menurut Webster’s New Collegiate Dictionary mendefinisikan sistem
sebagai “Sekelompok Item (butir) yang saling berhubungan dan saling
berkaitan

secara

tetap

(J. Stanton, 1994:26)

dalam

membentuk

satu

kesatuan

terpadu”.

7
4.

Pengertian Prosedur
Pengertian prosedur disini dapat didefinisikan sebagai berikut :
“Suatu urutan kegiatan (klerikal) biasanya melibatkan satu departemen/lebih
yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam pada transaksi yang
berulang-ulang” (Mulyadi, 1997;6)
Melihat begitu pentingnya prosedur, maka suatu perusahaan dituntut
untuk menentukan prosedur guna menjalankan kegiatan perusahaan. Prosedur
merupakan suatu sistematis maka dalam menjalankannya harus sesuai agar
tidak benturan kepentingan antar departemen yang satu dengan departemen
yang lain.

5. Pengertian Saluran Distribusi
Menurut C Glen Watters, definisi saluran dalam arti luas yaitu
sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara
pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan
bagi pasar tertentu. (Swastha dan Irawan, 1990:286)
Dalam pengertian manajemen saluran oleh C. Glen Watters adalah
pengembangan strategi searah didasarkan pada berbagai keputusan yang
berkaitan untuk memindahkan barang-barang secara fisik maupun non fisik
guna mencapai tujuan perusahaan dan berada dalam kondisi lingkungan
tertentu. (Swastha dan Irawan, 1990:286)
Adapun macam-macam saluran distribusi barang konsumsi adalah
a. Produsen

Konsumen

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana
adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan
perantara.
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b. Produsen

Pengecer

Konsumen

Disebut juga saluran distribusi langsung, di sini pengecer besar
langsung melakukan pembelian kepada produsen.
c. Produsen

Pedagang Besar

Pengecer

Konsumen

Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen, saluran
distribusi semacam ini sering disebut saluran distribusi tradisional.
Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar saja, tidak
menjual kepada pengecer.
d. Produsen

Agen

Pengecer

Konsumen

Produsen memilih agen sebagai penyalurnya. Ia menjalankan
kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran
penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar.
e. Produsen

Agen

Pedagang besar

Pengecer

Konsumen

Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen
sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar
yang kemudian menjualnya ke toko-toko kecil
Ada 4 macam saluran yang dapat digunakan untuk mencapai pemakai
industri :
a.

Produsen

Pemakai industri

Saluran distribusi dari produsen ke pemakai industri ini merupakan
saluran

yang

paling

pendek,

dan

disebut

saluran

distribusi

langsung.Biasanya saluran distribusi langsung ini dipakai oleh produsen
bila mana transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif besar.
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b.

Produsen

Distributor industri

Pemakai industri

Barang-barang jenis pelengkapan operasi dan accessory equipment
kecil dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya
c.

Produsen

Agen

Pemakai industri

Biasanya saluran distribusi semacam ini dipakai oleh produsen
yang tidak memiliki departemen pemasaran. Juga perusahaan yang ingin
memperkenalkan barang baru atau ingin memasuki daerah pemasaran
baru.
d.

Produsen

Agen

Distributor industri

Pemakai industri

Saluran distribusi ini dapat digunakan oleh perusahaan dengan
pertimbangan antara lain
6.

Faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi
a. Pertimbangan pasar
Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian
konsumen, maka keadaan pasar merupakan faktor penentu dalam
pemilihan saluran.
Yang termasuk dalam pertimbangan pasar
1) Konsumen atau pasar industri
Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang
atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya
berupa konsumen akhir dan pasar industri, perusahaan akan
menggunakan lebih dari satu saluran.

10
2) Jumlah pembeli potensial
Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka
perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada
pemakai.
3) Konsentrasi geografis
Jika pasar sasaran terkonsentrasi di satu wilayah tertentu atau
lebih penjual langsung melalui seorang tenaga penjualan.
4) Jumlah pesanan
Volume penjualan perusahaan dapat mempengaruhi saluran
distribusi yang dipakai. Jika volume yang dibeli oleh pemakai industri
adalah kecil, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri.
b. Pertimbangan barang
Yang termasuk dalam pertimbangan barang adalah:
1) Nilai unit
Biasanya, apabila nilai unit daripada produk makin rendah,
maka saluran distribusinya jaga makin panjang. Sedangkan apabila nilai
unitnya relatif tinggi maka saluran distibusinya pendek atau langsung.
2) Besar dan berat barang.
Apabila ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai
barangnya sehingga terdapat beben yang berat bagi perusahaan, maka
sebagian beban tersebut dapat dialihkan kepada perantara.
3) Mudah rusaknya barang
Apabila produk yang dijual mudah rusak, maka perusahaan tidak
perlu menggunakan perantara dalam saluran distribusinya.
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4) Sifat teknis
Dalam hal ini produsen atau penyedianya harus mempunyai
penjual yang dapat menerangkan masalah tehnis penggunaan dan
pemeliharaan, serta memberikan servis baik sebelum maupun sesudah
penjualan.
5) Barang standar dan pesanan
Jika barang yang dijual berupa barang standar maka perlu
diadakan persediaan pada penyalur. Demikian, sebaliknya kalau barang
yang dijual berdasarkan pesanan

maka penyalur tidak perlu

mengadakan persediaan.
6) Luasnya product line
Jika produsen membuat satu macam barang, maka dapat
menggunakan pedagang besar sebagai saluran distribusinya.
c. Pertimbangan perusahaan
Dari segi perusahaan bebera factor yang perlu dipertimbangkan
antara lain:
1) Sumber pembelanjaan
Penggunaan saluran distribusi langsung atau pendek biasanya
memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu, saluran
distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang
kuat di bidang keuangannya.
2) Pengalaman dan kemampuan manager
Biasanya, perusahaan yang menjaul produk baru atuu ingin
memasuki pasar baru, lebih suka menggunakan perantara agar
memperoleh pengalaman di bidang baru tersebut. Jadi, keputusan
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mengenai saluran distribusi dipengaruhi oleh pangalaman dan
kemampuan manager.
3) Pengawasan saluran
Pengawasan akan lebih mudah dilakukan bila mana saluran
distribusinya pendek. Jadi, perusahaan yang ingin mengawasi
penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek
walaupun ongkosnya yang tinggi.
4) Pelayanan yang diberikan prnjual
Perusahan ingin memberi pelayanan yang lebih baik.
d. Pertimbangan perantara
Dari segi perantara beberapa factor yang perlu dipertimbangkan
antara lain:
1) Pelayanan yang diberikan perantara
Jika perantara itu memberikan pelayanan yang baik, misalnya
dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan
bersedia menggunkannya sebagai penyalur.
2) Kegunaan perantara
Perantara digunakan sebagai penyalur apabila ia dapat
membawa produknya produsen dalam persaingan dan bersedia
menjualkan lebih banyak macam produk perusahaan.
3) Sikap perantara terhadap kebijakan prudusen
Kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan oleh
produsen, misalnya turunnya harga, atau resiko yang lainnya, maka
prodsen dapat memilihnya sebagai penyalurnya.
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4) Volume penjualan
Dalam hal ini, produsen cenderung memilih perantara yang dapat
menawarkan produknya dan volume yang besar untuk jangka waktu
lama.
5) Biaya
Apabila penggunaan perantara dapat meringankan biaya
penyaluran, maka hal ini dapat dilaksanakan terus.
7.

Distribusi Fisik
Pengertian distribusi fisik dapat didefinisikan sebagai berikut :
“Luasnya kegiatan pemindahan suatu barang ke tempat tertentu pada saat
tertentu. (Swastha, 1996 : 220)
Kegiatan-kegiatan yang ada dalam distribusi fisik dapat dibagi ke
dalam 5 macam, yaitu :
a. Penentuan lokasi persediaan dan sistem penyimpangannya.
b. Penentuan sistem penanganan barang.
c. Penggunaan sistem pengawasan persediaan.
d. Penetapan prosedur untuk memproses pesanan.
e. Pemilihan metode pengangkutan.

8. Keuntungan Menggunakan Perantara
Dapat disebutkan disini bahwa penggunaan perantara mempunyai
beberapa keuntungan, yaitu :
a. Mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai
konsumen.
b. Kegiatan distribusi cukup baik bilamana perantara sudah mempunyai
pengalaman.
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c. Perantara dapat membantu di bidang pengangkutan dengan menyediakan
alat-alat transportasi sehingga meringankan beban produsen maupun
konsumen untuk mencarinya.
9.

Strategi distribusi
Yaitu masalah penentuan cara dalam mana mencoba untuk menjual
produk-produknya ke pasar, apakah akan menggunakan penyalur langsung,
tidak langsung ataupun penyalur keduanya.

10. Pengertian distribusi.
Secara sederhana distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran barangbarang dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan salah satu bagian
daeri bauran pemasaran yang turut membantu perusahaan dalam mencapai
tujuannya. Dengan distribusi, suatu perusahaan akan dapat meningkatkan
volume penjualan produknya. Maka pengertian distribusi yaitu struktur
perdagangan eceran dan perdagangan besar yang mana saluran-saluran
tersebut digunakan untuk menyampaikan barang kepasar (Swastha, 1996 : 9).
Distribusi sendiri ada 2 jenis, yaitu :
a. Distribusi langsung
Pada distribusi langsung produsen menjual secara langsung
produknya kepada konsumen tanpa melalui perantara.
b. Distribusi tidak langsung.
Perusahaan bisa menggunakan salah satu atau kedua jenis perantara
untuk menjual produknya kekonsumen.
Apabila penggunaan perantara dapat meringankan biaya penyaluran,
maka hal ini dapat dilaksanakan terus.
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Terdapat dua fakta yang nampaknya saling bertentangan (Rewoldt,
Scoot, Warshaw, 1987 : 13) :
a. Saluran tak langsung cenderung lebih rendah biayanya (sebagai
presentase dari penjualan) dibandingkan dengan saluran langsung. Ini
tentu saja karena penurunan jumlah transaksi yang dibutuhkan pada
pemakaian perantara pasar.
b. kendatipun fakta bahwa saluran langsung itu cenderung lebih mahal,
namun ia masih banyak dipakai dalam distribusi barang-barang.
Keadaan ini jelas menimbulkan pertanyaan : Mengapa manufaktur
memilih saluran yang mahal, padahal ada saluran yang lebih murah.
11. Intensitas distribusi pada setiap tingkatan saluran.
Ada tiga alternatif yang dapat ditempuh produsen dalam menentukan
jumlah perantara pada setiap saluran distribusi yang ada (Sudarmo Indriyo,
1994 : 254) :
a. Distribusi Intensif
Digunakan untuk produsen yang menghasilkan barang konvenien,
karena produsen mempunyai banyak penyalur terutama pengecer untuk
mencapai konsumen. Pada barang industri, misalnya minyak pelumas.
b.

Distribusi selektif
Digunakan untuk produsen yang menghasilkan barang shoping,
produsen hanya mempunyai beberapa penyalur untuk menyalurkan
produknya.
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c. Distribusi Eksklusif
Digunakan untuk produsen yang menghasilkan barang spesial,
misalnya mobil, motor, AC; pada barang-barang industri misalnya alatalat kontraksi bangunan.
12. Transportasi
Distribusi erat kaitannya dengan transportasi, karena transportasi
merupakan fungsi marketing disamping fungsi-fungsi lainnya. Transportasi
dapat didefinisikan sebagai sarana memindahkan barang secara fisik dari
suatu tempat ke tempat lain.
13. Penelitian Terdahulu
Penulisan dan pembahasan laporan ini mengacu kepada dua
penelitian terdahulu dengan judul “Sistem dan Prosedur Barang Jadi” yang
disusun oleh (pardiman, 2003) dan “Saluran Distribusi Es Balok” yang
disusun oleh (Heny Sanjaya, 2004) dengan rumusan masalah dan pembahasan
yang sama dengan dua penelitian terdahulu, yaitu pelaksanaan saluran
distribusi langsung dan pelaksanaan distribusi tidak langsung tetapi dengan
objek yang berbeda, peneliti melakukan penelitian pada perusahaan “Pulau
Teladan”.
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B. KERANGKA PEMIKIRAN
MENENTUKAN PRODUK

MENENTUKAN KONSUMEN

MENGGAMBARKAN SISTEM DISTRIBUSI

LANGSUNG

TIDAK LANGSUNG

Keterangan :
Perusahaan “Pulau Teladan” adalah perusahaan yang bergerak di
bidang konfeksi. Penelitian di perusahaan “Pulau Teladan” ini menitik
beratkan pada produk pakaian jadi. Pasar sasaran yang dituju pada perusahaan
“Pulau Teladan” adalah segmen pasar yaitu konsumen menengah dan
menengah kebawah. Peneliti ini akan menggambarkan sistem distribusi yang
digunakan oleh perusahaan “Pulau Teladan”, yaitu saluran distribusi langsung
dan saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung yaitu
konsumen langsung datang sendiri ke perusahaan dan saluran distribusi tidak
langsung yaitu perusahaan menggunakan perantara untuk menyalurkan
produknya.
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BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN
ANALISIS PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan
Perusahaan konveksi pulau teladan merupakan bentuk perusahan
yang didirikan oleh Bapak Darmanto pada tahun 1984 yang beralamat
Sondakan Rt 02 Rw 04 Laweyan. Usaha konveksi ini berdiri dengan
berbagai peralatan dan tempat yang kurang memadai baik itu modal yang
kecil, peralatan mesin jahit dan obras yang sudah tua, bangunan yang
sempit dan ruangan yang tidak tertata dengan rapi. Sehingga hasil
produksinya masih sederhana, begitu pula macam produknya.
Pada awalnya perusahaan ini hanya untuk memenuhi permintaan
konsumen yang berada di sekitar Solo saja, khususnya pasar Klewer.
Sehingga hasil penjualannya belum mengalami peningkatan yang berarti,
hal ini disebabkan karena proses produksinya yang masih sederhana.
Tetapi berkat usahanya yang gigih dan sungguh-sungguh dari Bapak
Darmanto, maka perusahaan ini akhirnya mampu meningkatkan peralatan
produksinya dari alat sederhana menjadi mesin, antara lain menggunakan
mesin jahit berdinamo, mesin tik dan mesin obras.
Setelah perusahaan memiliki alat tersebut, produksinya mengalami
peningkatan sehingga mampu memenuhi permintaan konsumen dengan
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berbagai macam produk. Perkembangan usaha perusahaan Pulau Teladan
mulai membaik dan stabil, jumlah tenaga kerjapun bertambah untuk
memenuhi target produk. Perusahaan Pulau Teladan telah memproduksi
pakaian jadi diantaranya adalah kemeja, kaos, baju santai dan celana.
2. Struktur Organisasi
Organisasi perusahaan merupakan salah satu alat yang paling
penting didalam manajemen perusahaan, maka perlu disusun suatu
struktur organisasi yang menjelaskan sistem hubungan antar bidang
kepemimpinan yanga da didalam organisasi.
Struktur organisasi perusahaan digunakan sebagai acian didalam
pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga pemberian tugas dan
tanggung jawab dapat dilakukan dengan lebih mudah dan teratur. Hal ini
dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab
didalam perusahaan,juga agar dapat meningkatkan efisiensi serta aktifitas
perusahaan.
Adapun struktur organisasi perusahaan konfeksi “Pulau Teladan”
dapat digambarkan di bawah in
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Gambar III.1 Struktur Organisasi Perusahaan “Pulau Teladan”

Pimpinan

Wakil Pimpinan
dan
Bag. Administrasi

Bag. Produksi

Bag. Suplies

Bag. Pemasaran
dan Distribusi

Karyawan
Sumber : Perusahaan “Pulau Teladan”

Dari bagian struktur organisasi perusahaan “Pulau Teladan” diatas
terdapat tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian:
a. Tugas dan tanggung jawab pimpinan
1) Didalam kegiatan sehari-hari pimpinan perusahaan harus pemimpin
perusahaan agar usahanya dapat berjalan dengan lancar.
2) Menentukan perencanaan dan kebijakan yang diambil.
3) bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan.
4) Memberikan pengarahan dan perkembangan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh bawahannya.
b. Tugas dan tanggung jawab wakil pimpinan dan bag. Administrasi.
1) Membantu

pimpinan

perusahaan

untuk

megurusi

masalah

pekerjaan terhadap karyawan.
2) Menganalisa segala bentuk laporan akuntansi dan keuangan serta
memberikan gaji kepada karyawan.
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c. Tugas dan tanggung jawab bag. Produksi
1) Berdasarkan penjualan yang diperkirakan, menyusun perencanaan
produk yang dihasilkan.
2) Bertanggung jawab penuh dalam kelancaran proses produksi.
3) Mengawasi kinerja tenaga kerja supaya bekerja dengan baik.
d. Tugas dan tanggung jawab bag. Suplies
1) Bertugas sebagai sales atau distributor yang membantu memenuhi
kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan.
2) Bertanggung jawab penuh kepada pimpinan perusahaan Pulau
Teladan.
e. Tugas dan tanggung jawab bag. Pemasaran dan disribusi
1) Memberikan penjelasan kepada konsumen, baik pembelian secara
tunai atau kredit.
2) Mencatat hasil penjualan produk baik secara harian, bulanan,
maupun tahunan.
3) Mencari konsumen baru serta melayani pembelian bagi pembeli.
4) Mengirimkan barang kepada kantor pemasaran, pemesan, atau
pembeli.
f. Tugas dan tanggung jawab karyawan
Karyawan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan
proses produksi, baik dari bahan mentah sampai barang jadi. Dan
karyawan ini bertanggung jawab kepada kepala bagian produksi.
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3. Kegiatan Produksi
Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang
jadi yang siap digunakan konsumen. Pada perusahaan Pulau Teladan
dalam menjalankan produksinya disamping untuk memenuhi pesanan juga
kebutuhan pasar. Adapun jenis produk yang dihasilkan adalah kameja,
kaos, daster dan celana.
Dalam menjalankan proses produksi atau pembuatan pakain melalui
beberapa tahap yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang
lainnya. Setiap proses yang dilalui harus dikerjakan dengan cermat agar
tidak terjadi kesalahan yang mangakibatkan barang tersebut kurang
bermutu sehingga tidak masuk pada standar yang telah ditentukan.
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Untuk lebih jelas mengenai proses produksi dapat di lihat di bawah
ini:
Pemilihan Kain

Di Pola

Pemotongan

Penjahitan

Pengobrasan

Pemasangan
Aksesoris

Pemasangan
Kancing

Pelubangan
Kancing

Finishing
Gambar III.2 Urutan Proses Produksi Perusahaan “Pulau Terladan”

Keterangan :
1. Pemilihan Kain
Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan adalah memilih kain yang
akan dibuat serta menyiapkan bahan baku dan pola yang akan
digunakan.
2. Di Pola
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Pada tahap ini kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kain yang
sudah dipilih kemudian kain itu di pola sesuai dengan pola yang dibuat
sebelumnya.
3. Pemotongan
Pada tahap ini sebelum memotong, kain digambar atau digaris terlebih
dahulu sesuai dengan pola yang sudah dipersiapkan kemudian kain
bias dipotong.
4. Penjahitan
Melakukan penjahitan pada kain yang sudah dipotong serapi mungkin
sesuai dengan pola yang ditentukan.
5. Pengobrasan
Kain yang sudah dijahit kemudian diobras supaya menjadi lebih rapid
an bagus.
6. Pemasangan Aksesoris
Pada tahap ini bahan pembantu yang berupa aksesoris dipasangkan.
7. Pemasangan Kancing
Pada tahap ini pemasangan kancing sudah menjadi baju.
8. Pemasangan Lubang
Setelah pemasangan kancing kemudian dibuat lubang agar kancing
bisa masuk sehingga baju bisa dipakai.
9. Finishing

25
Produk yang telah selesai diberi pembungkus agar barang tersebut
dapat aman dari kerusakan sehingga tidak mempengaruhi kualitas
produk.
4. Personalia
a. Jumlah Karyawan
Untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar berjalan dengan
baik, maka sangat dibutuhkan adanya tenaga kerja terutama dalam
proses produksi mengenai jumlah tenaga kerja pada perusahaan
konveksi “Pulau Teladan” saat ini sebanyak 22 orang yang terdiri dari
1) Karyawan Borongan
Sistem pengupahan didasarkan pada target bekerja yang diperoleh
setiap harinya dan karyawan ini dibutuhkan pada waktu pesanan.
Yang termasuk karyawan borongan yaitu karyawan bagian
penjahitan.
2) Karyawan Harian
Sistem pengupahan berdasarkan jam kerja masuk setiap harinya,
yang termasuk karyawan harian yaitu bagian pemotongan.
3) Karyawan Bulanan
Sistem pengupahan didasarkan pada upah standar yang diterima
setiap bulan yaitu antara tanggal 28 – 29. Yang termasuk karyawan
bulanan

yaitu

karyawan

yang

mengatur

menyelesaikan segala pekerjaan di perusahaan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

pekerjaan

dan
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Tabel III.1
Jumlah Karyawan Borongan, Harian dan Bulanan
Di Perusahaan Konveksi “Pulau Teladan”
Keterangan
Jumlah Karyawan
Karyawan Borongan
4
Karyawan Harian
11
Karyawan Bulanan
7
Jumlah
22
Sumber: Data Bagian Personalia Perusahaan “Pulau Teladan” 2005

b. Penerimaan Karyawan
Ada pokok hal yang menentukan penerimaan tenaga kerja yaitu :
1) Mempunyai keahlian yang dimiliki oleh calon tenaga kerja.
2) Pengalaman kerja yang dimiliki oleh calon tenaga kerja.
3) Jumlah tenaga yang diperlukan oleh perusahaan.
4) Jauh dekatnya tempat tinggal dengan perusahaan.
Ada 3 pembagian tetap menurut keahlian masing-masing :
1) Karyawan Borongan
2) Karyawan Harian
3) Karyawan Bulanan
c. Jam Kerja Karyawan
Karyawan bekerja selama 6 hari dalam seminggu, sehingga pada hari
minggu karyawan libur. Sehingga dalam seminggu karyawan bekerja
selama 41,5 jam. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel Jam Kerja
Karyawan di bawah ini
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Tabel III.2
Jam Kerja Karyawan
di Perusahaan Konveksi “Pulau Teladan”
Hari Kerja
Jam Kerja
Jam Istirahat
Lama Kerja Perhari
Senin
08.00 – 16.00 12.00 – 13.00
7 jam
Selasa
08.00 – 16.00 12.00 – 13.00
7 jam
Rabu
08.00 – 16.00 12.00 – 13.00
7 jam
Kamis
08.00 – 16.00 12.00 – 13.00
7 jam
Jumat
08.00 – 16.00 11.30 – 13.00
6,5 jam
Sabtu
08.00 – 16.00 12.00 – 13.00
7 jam
Total Jam Kerja Seminggu
41,5 jam
Sumber : Data Bagian Personalia Perusahaan “Pulau Teladan” 2005

d. Sistem Pengupahan
1) Upah Borongan
Upah borongan ini tergantung dari jumlah yang dapat dikerjakan
dalam melaksanakan tugasnya.
2) Upah Harian
Upah harian sekisar antara Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp.
20.000,00.
3) Upah Bulanan
Upah bulanan berkisar antara Rp. 400.000 sampai dengan Rp.
500.000 pada karyawan yang sudah tetap.
5. Daerah Pemasaran
Dalam memasarkan produknya, daerah pemasaran perusahaan
konveksi “Pulau Teladan” tidak hanya di daerah Solo saja. Daerah
pemasaran perusahaan ini adalah Solo, Semarang, Jogya, Jakarta, Medan,
Pekan Baru, Batam.
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B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Secara garis besar sistem distribusi berperan sebagai penghubung antara
perusahaan sebagai produsen dengan konsumen. Perusahaan Pulau Teladan
harus berhati-hati dalam melaksanakan sistem distribusi yang akan digunakan,
karena dalam pemilihan sistem distribusi yang tepat akan ikut dalam
menentukan keberhasilan usaha pemasaran produk.
Dalam bab ini merupakan pembahasan untuk mengetahui sistem
distribusi yang dipakai oleh PERUSAHAAN KONFEKSI “PULAU
TELADAN” dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem distribusi yang
menguntungkan bagi perusahaan. Yang termasuk dalam pelaksanaan sistem
distribusi yaitu penentuan produk, penentuan konsumen, distribusi langsung
dan tidak langsung.
1. Penentuan Produk
Perusahaan Pulau Teladan adalah perusahaan yang bergerak
dibidang konfeksi, yang mengolah bahan baku (kain) menjadi barang jadi
(pakaian). Bahan baku yang digunakan adalah berbagai jenis kain tetron,
katun. Pada perusahaan ini membuat berbagai macam pakaian jadi, yang
dibuat dalam corak dan motif yang bermacam-macam, baik dalam ukuran
yaitu kecil (S), sedang (M), dan besar (L), serta ditujukan baik untuk lakilaki maupun wanita. Sedangkan pakaian jadi yang dihasilkan oleh
perusahaan “Pulau Teladan” diantaranya adalah:
a. Kemeja
b. Kaos lengan panjang dan lengan pendek
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c. Daster
d. Celana panjang dan pendek
2. Penentuan Konsumen
Perusahaan “Pulau Teladan” merupakan perusahaan konfeksi yang cukup
besar yang memiliki kualitas produk yang bagus dan telah mempunyai
citra tersendiri dimata konsumen. Pasar sasaran atau konsumen yang ingin
dituju oleh perusahaan telah ditetapkan pada segmen pasar tertentu. Pasar
sasaran atau konsumen tersebut adalah konsemen pada segmen menengah
sampai menengah kebawah.
Dengan demikian, orientasi utama dari perusahaan “Pulau Teladan”
mengenai pasar sasaran ini adalah konsumen pada segmen menengah
sampai menengah kebawah atau biasa di lihat prosentasenya yaitu
sebanyak 50% konsumen menengah dan 30% konsumen menengah ke
bawah.
Di lihat dari pasar sasarannya perusahaan “Pulau Teladan” mempunyai
kekuatan tersendiri dalam menetapkan harga jual. Sehingga, perusahaan
dapat menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas produk tanpa adanya
kwatir akan dampak negatif yang akan muncul, mengingat konsumen pada
kelas tersebut sebagian besar tidak begitu mempermasalahkan mengenai
harga asalkan mereka mendapat citra tersendiri pada produk yang di beli,
yaitu berupa kepuasan dalam hal kualitas produk.
Daerah pendistribusian :
Solo, Semarang, Jogya, Jakarta, Medan, Pekan Baru, Batam
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-

Solo, Semarang, Jogya
Permintaan produk pakaian jadi di kota Solo, Semarang, Jogya cukup
tinggi karena produk dari perusahaan pulau teladan cukup berkualitas
dan mempunyai citra tersendiri dimata konsumen.

-

Jakarta
Pemasaran produk pakaian jadi yang paling besar adalah Jakarta.
Karena permintaan produk sangat tinggi dari tahun ke tahun sangat
meningkat.

-

Pekan Baru, Batam, Medan
Pemasaran produk di pulau Sumatera yaitu Pekan Baru, Batam, dan
Medan tidak sebesar di pulau Jawa karena jarak yang cukup jauh dan
minimnya tenaga pemasar.
Tabel III.3
Jumlah Agen Perusahaan Pulau Teladan
Daerah
Jumlah
Bali
1
Samarinda
1
Jakarta
4
Medan
1
Jogya
1
Pekan Baru
1
Batam
1
Sumber : Perusahaan “Pulau Teladan”

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah agen perusahaan Pulau Teladan
yang lebih banyak adalah Jakarta karena di Jakarta permintaan produk
yang sangat tinggi.
3. Sistem distribusi yang digunakan pada perusahaan “Pulau Teladan”
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Tujuan dari kegiatan distribusi adalah untuk menunjang peningkatan
volume penjualan, sehingga untuk memasarkan produk pakaian jadi
kepada konsumen dapat berjalan dengan lancar dan aman. Perusahaan
“Pulau Teladan” dalam menerapkan sistem distribusi yang tepat yang akan
digunkan.
Penerapan sistem distribusi adalah sangat penting untuk perusahaan
“Pulau Teladan” dalam memasarkan produknya, karena berkaitan dengan
biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan distribusi. Sistem distribusi yang
digunakan oleh perusahaan “Pulau Teladan” dalam memasarkan
produknya adalah distribusi langsung dan tidak langsung.
a. Distribusi Langsung
Saluran

distribusi

langsung

merupakan

suatu

metode

penyampaian barang secara langsung dari perusahaan, kepada
konsumen akhir tanpa menggunakan jasa perantara. Distribusi ini erat
kaitannya dengan transportasi karena transportasi merupakan sarana
pemindahan fisik dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk
pendistribusian pakaian jadi pada perusahaan “Pulau Teladan”
menggunakan angkutan darat yaitu mobil. Apabila dilihat dalam
gambar jalur distribusi yang dilakukan distribusi langsung adalah
sebagai berikut:
Produsen  Konsumen Akhir

32

Kelebihan :
a. Dapat langsung berhubungan dengan pelanggan, sehingga perusahaan
bisa mengetahui produk yang diminati konsumen.
b. Harga produk lebih murah karena dibeli secara langsung dari
perusahaan.
Kekurangan :
a. Konsumen datang langsung ke perusahaan untuk melakukan pembelian
secara langsung, apabila produk ada yang rusak atau ciri maka perusahaan
yang menanggung produk itu.
b. Permintaan produk relative kecil dibandingkan dengan distribusi tidak
langsung karena semakin banyak perusahaan sejenis di kota Solo yang
dikenal dengan kota batik.
Tabel III.3
Volume Penjualan
Saluran Distribusi Langsung
Tahun 2000 – 2004
Tahun
2000

Volume
Penjualan
(Rp)
37.000.000

Prosentase
Kenaikan/Penurunan
Tingkat Penjualan
-

2001

43.000.000

16.2 %

2002

53.000.000

23.3 %

2003

68.000.000

28.3 %

2004

90.000.000

32.4 %

Jumlah

291.000.000
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Dari

table

diatas

dapat

dilihat

volume

penjualan

dan

prosentase

kenaikan/penurunan tingkat penjualan. Volume penjualan saluran distribusi
langsung yang dicapai tahun 2000 – 2004 yang menunjukkan bahwa
volume penjualan mengalami kenaikan. Dapat juga dilihat dari prosentasenya
pada tahun 2001 prosentase kenaikan/penurunan tingkat penjualan sebesar
16.2%, pada tahun 2002 mengalami kenaikan dengan prosentase tingkat
penjualan sebesar 23.3 %, pada tahun 2003 mengalami kenaikan dengan
prosentase tingkat penjualan sebesar 28.3 %, dan pada tahun 2004 juga
mengalami kenaikan dengan prosentase tingkat penjualan sebesar 32.4 %.
Dari hasil prosentase diatas maka rata – rata kenaikan tingkat penjualan untuk
saluran distibusi langsung selama tahun 2000 – 2004 adalah sebesar 25 .1 %
b.Distribusi tidak langsung.
Saluran distribusi tidak langsung merupakan suatu metode penyampaian
barang dari perusahaan ke tangan konsumen akhir melalui jasa perantara baik
agen atau pengecer. Perusahaan “ Pulau Teladan “ menggunakan metode ini
untuk mencapai pasar yang jauh dan berada di luar kota maupun di dalam
kota. Metode ini digunakan apabila permintaan dari luar kota berupa jumlah
yang sangat besar. Perusahaan “ Pulau Teladan “ bekerja sama dengan agen
yang berada di luar kota, kemudian agen tersebut yang bertugas
menyampaikan barang ke tangan konsumen akhir. Apabila ditunjukkan
dengan gambar jalur distribusi tidak langsung adalah sebagai berikut :
1. Produsen

Agen

Pengecer

Konsumen
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Disini produsen memilih agen (agen penjualan atau agen pabrik) sebagai
penyalurnya. Perusahan Pulau Teladan menjalankan kegiatan perdagangan
besar dalam system distribusi yang ada.
Sasaran penjualan yang ditujukan kepada pengecer besar.
2). Produsen

Agen

Pedagang Besar

Pengecer

Konsumen

Perusahaan Pulau Teladan menggunakan agen sebagai perantara untuk
menyalurkan

produknya kepada pedagang besar yang kemudian

menjualnya kepada pengecer.
Adapun kelebihan dan kekurangan distribusi tidak lanngsung :
Kelebihan :
a. Perusahaan Pulau Teladan dapat menjangkau konsumen yang tempatnya
relative jauh walaupun permintaan produk cukup banyak.
b. Produsen tidak perlu mendatangi konsumen, namun dapat mengirim
produk melalui agen yang menyalurkan kepada konsumen.
Kekuranganya adalah Produsen tidak dapat berhubungan langsung dengan
konsumen.
Tabel III.4
Volume Penjualan
Saluran Distribusi Tidak Langsung
Tahun 2000 – 2004
Tahun

Volume Penjualan
(Rp)

2000

58.000.000

Prosentase
Kenaikan/Penurunan
Tingkat Penjualan
-

2001

65.000.000

12.1 %

2002

75.000.000

15.4 %

2003

90.000.000

20 %
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2004

120.000.000

Jumlah

408.000.000

33.3 %

Dari table diatas dapat dilihat volume penjualan serta prosentase
kenaikan/penurunan tingkat penjualan. Volume penjualan saluran distribusi
tidak langsung yang dicapai tahun 2000 – 2004 yang menunjukkan bahwa
volume penjualan mengalami kenaikan. Dilihat dari prosentase distribusi tidak
langsung pada tahun 2001 prosentase kenaikan/penurunan tingkat penjualan
sebesar 12.1 %, pada tahun 2002 mengalami kenaikan dengan prosentase
tingkat penjualan sebesar 15.4 %, pada tahun 2003 mengalami kenaikan
dengan prosentase tingkat penjualan sebesar 20 % dan pada tahun 2004 juga
mengalami kenaikan dengan prosentase tingkat penjualan sebesar 33.3 %.
Dari hasil prosentase diatas maka rata – rata kenaikan tingkat penjualan untuk
saluan distibusi tidak langsung selama tahun 2000 – 2004 adalah sebesar
20.2 %.
Tabel III.5
Jumlah Agen Perusahaan Pulau Teladan
Daerah
Bali
Semarang
Jakarta
Medan
Yogyakarta
Pekanbaru
Batam

Jumlah
1
1
4
1
1
1
1
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Dari table diatas dapat dilihat jumlah agen perusahaan Pulau Teladan yang
paling banyak adalah pada kota Jakarta karena di kota ini permintaan
produknya sangat tinggi.

Disajikan volume penjualan serta prosentase kenaikan atau penurunan
tingkat penjualan.
Prosentase tingkat penjualan secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penjualantahunberikutnya  Penjualantahunsebelumnya
x100%
Penjualantahunsebelumnya
Tabel III.6
Volume Penjualan dan Prosentase Tingkat Penjualan
Tahun 2000 – 2004
Distribusi. Langsung
Tahun
2000
2001
2002
2003
2004
Jumlah

Volume
Penjualan
(Rp)
37.000.000
43.000.000
53.000.000
68.000.000
90.000.000
291.000.000

Prosentase
Kenaikan/Penurunan
Tingkat Penjualan
16,2 %
23,3 %
28,3 %
32,4 %

Distribusi Tidak Langsung
Volume
Penjualan
(Rp)
58.000.000
65.000.000
75.000.000
90.000.000
120.000.000
408.000.000

Prosentase
Kenaikan/Penurunan
Tingkat Penjualan
12,1 %
15,4 %
20 %
33,3 %

Dari table diatas dapat diketahui volume penjualan dan prosentase
kenaikan dan penurunan tingkat penjualan pada saluran distribusi langsung
dan distribusi tidak langsung selama tahun 2000 – 2004. Volume penjualan
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distribusi langsung sebesar Rp. 291.000.000 dan volume penjualan distribusi
tidak langsung sebesar Rp.408.000.000. Sedang rata – rata prosentase
kenaikan tingkat penjualan pada saluran distribusi langsung sebesar 25.1 %
dan prosentase tingkat penjualan untuk distribusi tidak langsung sebesar
20.2 %. Dari data tersebut diatas maka dapat disimpulkan hasil volume
penjualan yang paling besar adalah saluran distribusi tidak langsung dan rata –
rata prosentase kenaikan tingkat penjualan
langsung.

lebih besar saluran distribusi
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BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di depan, maka penulis
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

Hasil produksi utama dari perusahaan Pulau Teladan adalah pakaian jadi
seperti kemeja, kaos, daster dan celana.

2.

Pasar sasaran atau konsumen yang dituju adalah konsumen pada kelas
menengah dan menengah ke bawah. Hal ini dapat terlihat dari produk
pakaian jadi pada perusahaan Pulau Teladan dapat terjangkau oleh
konsumen menengah dan menengah ke bawah.

3.

Dalam

memasarkan

produknya

perusahaan

Pulau

Teladan

menggunakan dua system distribusi yaitu Distribusi langsung dan
Distribusi tidak langsung.
4.

Dilihat dari table volume penjualan dan prosentase tingkat penjualan
selama tahun 2000 – 2004 telah menghasilkan bahwa untuk volume
penjualan saluran distribusi langsung sebesar Rp.291.000.000 dengan
posentase rata- rata tingkat penjualan sebesar 25.1 % dan untuk volume
tingkat penjualan saluran distribusi tidak langsung sebesar Rp.
408.000.000 dengan posentase rata- rata tingkat penjualan sebesar 20.2
%.
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B. SARAN
Setelah mengadakan penelitian dan mendapatkan info-info yang
dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini, sekiranya penulis ingin
memberikan sedikit saran yang dapat berguna bagi perusahaan Pulau Teladan.
Saran-saran yang ingin penulis mengemukakan antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Memperluas saluran distribusi dengan menambah kantor pemasaran dan
menjalin kerjasama dengan pedagang besar dan pedagang kecil yang
sekaligus sebagai media promosi produk perusahaan kepada konsumen.
2. Pelayanan purna jual yang memuaskan konsumen agar menjadi pelanggan
tetap seperti jaminan kualitas dan penerimaan pengembalian produk yang
rusak.
3. Tetap mempertahankan saluran distribusi langsung meskipun volume
penjualan rendah, karena perusahaan ingin memaksimalkan laba.
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