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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Tabel 2. Kesimpulan  

Strategi Seharusnya Pelaksanaan Keterangan 

Produk Melakukan perbaikan 

kualitas, mutu, kemasan 

produk dan desain 

- Kualitas SNI. 15-2049-2004 

- Desain kemasan yang menarik 

- Kemasan yang kuat 

Sudah Baik 

Harga Harga yang stabil Harga masih terhitung setabil dengan 

harga saingan walaupun harga semen 

baturaja sedikit mahal dengan semen 

merek lain 

Sudah Baik 

Promosi 

 

Memakai Bauran 

pemasaran : Periklanan, 

Promosi Penjualan, 

Publisitas, dan Penjualan 

Perseorangan 

Semen Baturaja sudah 

menginformasikan kepada 

masyarakat dengan batasan wilayah 

yaitu sumatera melalui media cetak 

dan elektronik  

Sudah baik 

Distribusi Mengirimkan Semen 

Baturaja tepat waktu 

Pendistribusian semen ke masing-

masing daerah pasar (toko) pada 

masing-masing distributor sering 

mengalami keterlambatan 

Belum 

sepenuhnya baik 
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Berdasarkan dari uraian dan pembahasan  diatas, peneliti menarik kesimpulan dan 

saran yang mungkin berguna bagi PT.Semen Baturaja (Persero) Tbk Pabrik 

Panjang 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan  tabel di atas tingkat strategi pemasaran  PT Semen Baturaja 

(Persero) Tbk Pabrik Panjang belum sepenuhnya baik, Karena : 

- PRODUK             (SUDAH BAIK)    

- HARGA       (SUDAH BAIK) 

-  PROMOSI  (SUDAH BAIK) 

  - DISTRIBUSI  (BELUM SEPENUHNYA BAIK) 

1. Sebelum menetapkan strategi pemasaran, Perusahaan PTSemen Batraja 

(Persero) Tbk Pabrik Panjang terlebih dahulu menentukan segmentasi 

pasar, target pasar, dan kemudian menentukan posisi pasar pada pasar 

sasaran. 

2. Strategi pemasaran semen pada PTSemen Baturaja (Persero) TbkPabrik 

Panjang dengan menggunakan strategi bauran Pemasaran(Marketing Mix) 

yang terdiri dari strategi produk, strategi harga, strategi promosi,dan 

strategi distribusi yang kesemuanya diarahkan untuk dapat mencapai laba 

yang maksimal dan untuk kelangsungan perusahaan. 
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5.2 Saran-saran 

Adapun saran-saran yang mungkin dapat menjadi suatu masukan bagi PTSemen 

Baturaja (Persero) TbkPabrik Panjang yaitu : 

1. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal dan berkembangnya 

perusahaan hendakanya dapat menerapkan strategi yang lebih baik, dengan 

cara mengamati perubahan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. 

2. Perubahan ekonomi, perubahan teknologi, sistem perdagangan bebas, dan 

pemerosotan lingkungan alam hendaknya dijadikan sebagai tantangan 

yang berat bagi perusahaan untuk tetap berkembang. 

3. Unsur-unsur bauran pemasaran dalam strategi pemasaran, sebaiknya 

dijalankan secara keseluruhan karena unsur-unsur tersebut saling berkaitan 

satu sama lain. 

4. Untuk masa yang akan datang supaya direncanakan atau dibuat sistem 

saluran distribusi yang memiliki jaringan lebih luas. 

5. Dari kesimpulan diatas, produk, hargadan promosi harus di pertahankan 

dan sebaliknya distribusi haruslah ditingkatkan dengan mendistribusikan 

sampai pelosok-pelosok bagian di Indonesia sehingga sampai ke 

konsumen yang wilayahnya jauh dari perkotaan. 

 


