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PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pada penelitian yang dilakukan di PT. Millenium Pharmacon International

Tbk, cabang Pekanbaru maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari penelitian yang dilakukan maka yang menjadi kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman yang dimiliki perusahaan adalah :

A. Kekuatan :

1. Adanya ketersediaan stock pada produk yang dipesan pelanggan

2. Pengiriman barang yang cepat ke outlet

3. Service yang baik kepada pelanggan

4. Relationship yang terjaga baik antara principal dan perusahaan

B. Kelemahan :

1. Perusahaan mengutamakan outlet besar dalam pemasaran nya

2. Area pemasaran yang belum luas

3. Tidak adanya promosi yang dilakukan perusahaan

C. Peluang

1. Perusahaan berpeluang menjadi penguasa pasar di tingkat lokal

2. Perusahaan berpeluang mendirikan pabrik obat sendiri

3. Bekerjasama dengan pihak pemenang tender agar membeli obat

dari perusahaan

D. Ancaman

1. Pengaruh beredarnya obat-obat generik

2. Adanya pemberian discount diluar kesepakatan yang dilakukan

kompetitor

3. Adanya kendala dalam hal penagihan

4. Dampak kenaikan harga BBM, tarif listrik dan telepon terhadap

harga obat

2. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka disimpulkan juga bahwa posisi

perusahaan terletak pada kuadran ke II atau diversifikasi yang artinya meskipun
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perusahaan menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki

kekuatan dari internal. Fokus strategi dapat dilakukan dengan menggunakan

kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi yang di usulkan yaitu strategi

Strength-Threat (ST) mengandalkan seluruh kekuatan untuk mengatasi ancaman

seperti berikut ini:

1. Memberikan perhatian khusus dan service yang baik kepada pelanggan

agar produk principal yang menjadi mitra di perusahaan dapat laku

terjual. (S3 : T11)

2. Perusahaan harus melakukan koordinasi dengan pihak principal agar

principal menekankan ke seluruh kompetitor untuk menyelaraskan

discount yang sama. Sehingga nantinya tercipta persaingan yang sehat

antar distributor. (S4 : T12)

3. Dalam hal ini perusahaan harus melakukan pengawasan dan

membatasi pengiriman produk pada para pelanggan yang tidak lancar

dalam proses pembayaran. Batas pelunasan atas tagihan outlet

maksimal dalam waktu 3 bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut,

outlet belum juga melunaskan tagihan, maka pemesanan obat

dihentikan dulu untuk sementara waktu. (S3 : T13)

4. Perusahaan harus memberitahukan para pelanggan 1 bulan sebelum

harga produk naik, sehingga diharapkan dengan pemberitaan yang

tidak mendadak itu, para pelanggan akan memesan produk untuk stock

di outlet nya sebelum harga naik. (S1,S2, S3 : T14)

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai

pengembangan dan pengtahuan, khusunya dalam manajemen pemasaran.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan PT. Millenium Pharmacon

International Tbk, cabang Pekanbaru dapat mengaplikasikan hasil

penelitian yang diperoleh.
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3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ide bagi

peneliti-peneliti yang ingin mendalami permasalahan ini selanjutnya,

seperti menambah metode lain sebagai kombinasi, menambah analisis

resiko pada perusahaan, dan lain-lain.


