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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Jumlah pusat distribusi yang dibutuhkan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk 

cabang Malang adalah sebanyak 6 DC. Jika dibandingkan dengan kondisi 

saat ini dengan jumlah 3 DC, maka perlu ada tambahan 2 DC pada Malang 

raya bagian utara (Pujon dan Tumpang) dan tambahan 1 DC pada Malang 

raya bagian selatan (Gondanglegi). Hal ini bergantung pada jumlah 

permintaan konsumen yang ada di tiap wilayah tersebut dan seberapa jauh 

jangkauan distributor untuk mensuplai retailer yang ada di tiap kelurahan. 

Oleh karena itu, dengan adanya solusi ini, diharapkan PT Unilever 

Indonesia Tbk dapat menekan biaya distribusi produknya sehingga dapat 

mengoptimalkan profit perusahaan sebaik-baiknya. 

2. Lokasi pusat distribusi yang sebaiknya dipilih oleh PT. Unilever Indonesia, 

Tbk cabang Malang berdasarkan 2 alternatif teratas pada masing – masing 

teritori, sebagai berikut: 

Teritori 1: Kecamatan Pujon dan Kecamatan Batu 

Teritori 2: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Singosari 

Teritori 3: Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Sumberpucung 

Teritori 4: Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Kedungkandang 

Teritori 5: Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Bululawang 

Teritori 6: Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit 

 Jika dibandingkan dengan pusat distribusi yang telah dimiliki oleh PT. 

Unilever Indonesia, Tbk cabang Malang saat ini, sudah ada pusat distribusi yang 

berlokasi di Singosari, Kepanjen dan Turen yang dalam penelitian ini termsuk 

dalam dua alternatif teratas yang paling memenuhi kriteria lokasi pusat distribusi. 

Sebagai upaya perluasan jangkauan distribusi bagi PT. Unilever Indonesia, tbk 

cabang Malang maka lokasi yang ditentukan sebagai berikut: 

Teritori 1: Kecamatan Pujon 

Teritori 2: Kecamatan Singosari 
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Teritori 3: Kecamatan Kepanjen 

Teritori 4: Kecamatan Tumpang 

Teritori 5: Kecamatan Gondanglegi 

Teritori 6: Kecamatan Turen 

5.2 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Unilever 

Indonesia, Tbk cabang Malang raya dan  pihak – pihak yang terkait, antara lain: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi mengenai pengaturan wilayah kerja distributor di Malang raya 

beserta lokasi dan jumlah pusat distribusi sehingga dapat meningkatkan 

penetrasi produk melalui penambahan jumlah cakupan outlet retail sebagai 

keunggulan kompetitf perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat 

diaplikasikan pada wilayah distribusi di luar Malang raya. 

2. Identifikasi jumlah minimum populasi sebagai pendekatan potensi 

permintaan suatu wilayah dapat menjadi acuan perusahaan dalam 

mengevaluasi dan menentukan suatu teritori untuk memastikan distributor 

pada setiap teritori dapat beroperasional dalam kondisi yang profitable. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi metode baru bagi perusahaan dalam 

menentukan lokasi – lokasi pusat distribusi yang akan dibentuk dengan 

mempertimbangkan kriteria – kriteria yakni penduduk, akses jalan, jarak 

radius ke pasar, tingkat kompetisi dan harga sewa sebagaimana yang 

dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan 

metode yang telah dimiliki perusahaan dalam melakukan assessment 

terhadap kandidat distributor yang akan menjadi business partner dalam 

mendistribusikan produk pada teritori yang ditentukan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan hal – hal yang berkaitan 

dengan lokasi pusat distribusi sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan hendaknya untuk mempertimbangkan penambahan titik 

distribusi sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, yakni Pujon, 

Tumpang dan Gondanglegi. Dengan penambahan titik distribusi yang 

berlokasi di Pujon dan Tumpang, akan diperoleh keunggulan pada jarak 
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radius ke pasar, dimana bila dibandingkan dengan pusat distribusi saat ini 

yang berlokasi di Singosari, jarak tempuh dari distributor ke outlet retail 

terjauh akan berkurang dari 49 km menjadi 17 km. Begitu juga dengan 

penambahan titik distribusi di Godanglegi akan memperpendek jarak radius 

ke pasar dari 35 km menjadi 27 km. Hal ini dapat mempercepat waktu 

pengiriman produk ke pelanggan sehingga meningkatkan kualitas layanan 

serta dapat menekan biaya distribusi dan menigkatkan keuntungan 

distributor. Tingginya jumlah penduduk di kecamatan tersebut dapat 

memberikan tingkat permintaan yang tinggi. Banyaknya minimarket dan 

supermarket serta adanya DC pesaing menunjukkan tingkat persaingan 

yang penting di lokasi tersebut. Keunggulan lainnya adalah harga sewa pada 

lokasi Pujon, Tumpang dan Gondanglegi lebih murah dibandingkan dengan 

harga sewa pada pusat distribusi saat ini. 

2. Lokasi pusat distribusi yang telah dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia, tbk 

saat ini yakni Singosari, Kepanjen dan Turen hendaknya tetap pada lokasi 

tersebut karena merupakan 2 alternatiif lokasi teratas  yang paling 

memenuhi semua kriteria pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan pada 

lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk dan tingkat kompetisi yang tinggi 

dengan adanya DC pesaing dan banyaknya supermarket seperti Giant dan 

Lion Superindo. Meskipun harga sewa kususnya pada lokasi Kepanjen dan 

Turen lebih mahal dibandingkan dengan kecamatan lain dalam teritori 

masing – masing, namun keunggulan pada akses transportasi dan kedekatan 

jarak ke kecamatan lainya menjadikan lokasi tersebut paling memenuhi 

kriteria untuk lokasi pusat distribusi. Selanjutnya perluasan gudang pada 

lokasi DC tersebut dapat menjadi solusi lanjutan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan permintaan pelanggan hingga minimal 5 tahun ke depan. 

3. Penelitian selanjutnya dapat memakai metode penelitian lain seperti centre 

of gravity untuk mencari titik kordinat lokasi distributor baru yang lebih 

tepat dan untuk memperluas pencarian titik distribusi. 

  

 

 


