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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka 

terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu: 

1) Unilever merupakan perusahaan yang memproduksi kebutuhan sehari-

hari (consumer goods) yang mempunyai lima jenis produk yaitu 

makanan, minuman, pewangi, alat mandi, pembersih serta perawatan 

tubuh dan terdapat 32 macam merek yang telah beredar di pasaran. 

2) PT. Unilever Indonesia, Tbk dan distributornya mempunyai visi dan misi 

yang sama. Poin-poin pada visi dan misi menunjukkan bahwa perusahaan 

mempunyai fokus dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

setiap harinya. 

3) Jika dilihat pada data segmenting yang telah dilakukan, produk Unilever 

berupa kebutuhan sehari-hari (consumer goods) dan mempunyai tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga produk perusahaan 

mempunyai segmentasi pasar yang luas. Selain itu, direktur distributor 

mengatakan bahwa segmentasi pasar menjadi salah satu pertimbangan 

dalam melakukan distribusi dan segmentasi dapat dilakukan dengan 

melihat penjualan setiap produk di setiap wilayah. 

4) Walaupun segmentasi pasar dari produk Unilever berbeda-beda, akan 

tetapi targeting perusahaan tetaplah sama yaitu masyarakat umum. 
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5) Unilever mempunyai berbagai macam keunggulaan kompetitif yang kuat 

dibandingkan dengan pesaingnya. Dalam hal positioning, Unilever 

memposisikan perusahaannya sebagai perusahaan yang mampu untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat dengan berbagai 

macam merek yang berkualitas. 

6) Berfungsi sebagai distributor, fungsi-fungsi distribusi pada distributor 

PT. Unilever Indonesia, tbk area Kota Batu yaitu fungsi transportation, 

storage dan warehousing, inventory central, material handling, border 

processing, protective packaging dan fungsi pemasaran. Sistem distribusi 

pada distributor ini yaitu menerima barang yang dikirim dari pabrik yang 

kemudian dikirimkan ke distributor dan outlet tertentu. Barang yang telah 

tersedia di Gudang distributor kemudian didistribusikan oleh distributor 

area Kota batu kepada pedagang grosir dan pengecer dengan 

menggunakan kendaraan truk dan outlet menyalurkan langsung kepada 

konsumen akhir. 

7) Distributor PT. Unilever Indonesia, tbk area Kota Batu tidaklah 

mendistribusikan produknya secara langsung ke konsumen akhir 

melainkan hanya mendistribusikan barang ke seluruh outlet yang ada di 

area Kota Batu, kemudian dari outlet barang disalurkan hingga ke tangan 

konsumen sehingga distributor ini menggunakan strategi distribusi tidak 

langsung. Distributor telah menggunakan beberapa faktor dalam 

menentukan strategi struktur saluran distribusi antara lain Goods 

Approach dan faktor teknologi. 
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8) Terdapat tiga macam pada strategi cakupan distribusi yaitu strategi 

distribusi ekslusif, intensif, dan selektif. Distributor PT. Unilever 

Indonesia, tbk area Kota Batu menerapkan strategi distribusi intensif 

yaitu yaitu proses distribusi akan dilakukan secara menyeluruh ke semua 

outlet dan dilakukan setiap hari karena permintaan langsung dari outlet 

yang banyak. Selain itu jumlah outlet merupakan target distributor karena 

semakin banyak outlet maka penjualan distributor juga akan meningkat. 

9) Strategi saluran distribusi berganda dibagi menjadi dua jenis yaitu 

saluran komplementer dan saluran kompetitif. Distributor PT. Unilever 

Indonesia, Tbk area Kota Batu tidak menerapkan saluran komplementer 

maupun saluran kompetitif. Walaupun segmentasi setiap produk 

perusahaan berbeda, distributor tidak melakukan proses distribusi dengan 

menggunakan saluran distribusi yang berbeda karena target pasar 

perusahaan merupakan masyarakat umum. PT. Unilever Indonesia, Tbk 

telah menentukan batasan wilayah pada setiap distributornya sehingga 

distributor tidak mungkin untuk saling bersaing satu sama lainnya. 

10) Distributor PT. Unilever Indonesia, Tbk area Kota Batu melakukan 

evaluasi setiap akhir bulan yang membahas berbagai aspek, salah satu 

aspek yang sering dibahas adalah aspek distribusi yang terdiri dari biaya 

distribusi, cakupan pasar, layanan pelanggan dan komunikasi. Distributor 

tidak pernah mengganti strategi distribusi, evaluasi yang dilakukan hanya 

mengoptimalkan aspek-aspek tersebut. 

11) Strategi pengendalian saluran distribusi dibagi menjadi dua yaitu Vertical 

Marketing System (VMS) dan Horizontal Marketing System (HMS). PT. 
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Unilever Indonesia, Tbk menerapkan strategi Vertical Marketing System 

(VMS) dengan sistem Corporate VMS yang dalam penerapannya yaitu 

PT. Unilever Indonesia, Tbk mengendalikan distributornya secar penuh 

akan tetapi perusahaan tidak dapat mengendalikan outlet secara penuh, 

melainkan hanya memberikan beberapa support saja. 

12) Konflik horizontal dan konflik vertical merupakan salah dua dari strategi 

manajemen konflik dalam saluran distribusi. Distributor PT. Unilever 

Indonesia, Tbk area Kota Batu pernah mengalami kedua konflik tersebut 

yang mana konflik vertical terjadi dengan outlet dan sales, sedangkan 

konflik horizontal terjadi antar distributor. Dalam menghadapi konflik, 

distributor menggunakan dua strategi yaitu Bargaining strategy dan 

Superorganizational strategy. 

5.2. Saran 

Distributor mempunyai permasalahan yang masih terjadi yaitu laba yang 

didapatkan masih jauh dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya, hal tersebut 

dikarenakan biaya pengiriman yang besar. Distribusi dilakukan setiap harinya ke 

semua outlet yang ada area di Kota Batu sehingga biaya pengiriman yang berbeda 

sedikit dibandingkan penjualan. Terdapat saran yang dapat diberikan kepada 

distributor PT. Unilever Indonesia, Tbk area Kota Batu yaitu: 

1) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan menambah alat analisis strategi 

dsitribusi lainnya selain (1) Strategi struktur saluran distribusi, (2 Strategi 

cakupan distribusi, (3) Strategi saluran distribusi berganda, (4) Strategi 



95 

 

modifikasi saluran distribusi, (5) Strategi pengendalian saluran distribusi, 

dan (6) Strategi manajemen konflik dalam saluran distribusi. 

2) Bagi distributor, seperti yang dikatakan oleh direktur distributor bahwa 

biaya pengiriman yang besar terjadi pada saat proses disribusi kepada 

outlet dengan jumlah pengambilannya kecil, sehingga pendapatan yang 

masuk tidak sebanding dengan biaya pengiriman yang dikeluarkan. 

Dengan demikian, distributor dapat menerapkan strategi modifikasi 

saluran distribusi, yaitu menggunakan perusahaan pengiriman pihak 

ketiga untuk membantu proses distribusi pada outlet yang jumlah 

pengambilannya kecil. 

Saran lainnya bagi distributor yaitu menerapkan strategi cakupan 

distribusi yaitu strategi distribusi ekslusif. Distributor hanya 

mendistribusikan produknya ke beberapa outlet saja yang berpotensial 

dan jumlah pengambilannya banyak, dalam hal ini distributor harus 

memberikan support lebih kepada outlet yang dipercaya sehingga outlet 

yang berpotensial tersebut dapat menyalurkan kepada outlet dengan 

pengambilan yang kecil maupun konsumen akhir. 

 


