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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

PT Vitapharm bergerak dalam bidang produksi barang-barang  perawatan dan 

kecantikan yang sesuai dengan daerah tropis seperti di Indonesia. Barang-barang 

yang diproduksi pastinya akan dijualkan kepada konsumen, dalam melakukan 

penjualan khususnya pada era zaman sekarang ini tidak hanya dijualkan secara 

offline seperti didistribusikan kepada supermarket, pasar, dan toko-toko swalayan 

lainnya, tetapi juga dijualkan atau dipasarkan melalui online. Dalam memasarkan 

atau menjual produk Viva secara online dapat dibeli dengan cara memesan barang 

yang diinginkan melalui website Viva yang telah tersedia, selain itu juga 

memasarkan produk melalui media online lainnya seperti Instagram dan 

Facebook.  

Dalam melakukan penjualan secara online pastinya juga membutuhkan jasa 

kurir untuk mengantarkan atau menyalurkan barang yang telah dipesan oleh 

konsumen Viva. PT Vitapharm bekerja sama dengan empat jasa ekspedisi yaitu 

SiCepat, IJX, Lion Parcel, dan PCP untuk mengantarkan barang yang telah 

dipesan oleh konsumen Viva. Dalam melakukan penjualan secara online, barang 

yang telah dikirim harus dipantau atau dicheck akan keberadaan barang tersebut. 

Pemantauan ini disebut dengan kegiatan Monitoring dan Controlling. Proses 

monitoring dan controlling, dapat dilihat sudah sampai atau belum barang tersebut 

kepada konsumen. Monitoring dapat dilakukan dengan cara membuka setiap 

website ekspedisi, kemudian menempelkan nomer resi yang telah diberikan oleh 

pihak ekspedisi agar bisa melacak keberadaan barang konsumen dengan 

menempelkan nomer resi tersebut ke dalam kolom track/check. Nomor resi setiap 

ekspedisi berbeda sehingga harus dihafalkan agar lebih mudah dalam 

menempatkan nomor resi tersebut ke website ekspedisi yang dituju, tetapi hanya 

ada 3 website ekspedisi yang setiap hari dapat di update yaitu SiCepat, IJX, dan 

Lion Parcel, sedangkan ekspedisi PCP setiap bulannya memberikan laporan 
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mengenai barang yang sudah sampai kepada konsumen Viva. Setelah melacak 

keberadaan barang konsumen maka data-data yang ada di website setiap ekspedisi 

di salin satu persatu dan dimasukkan ke dalam Libre Office. Data-data yang 

dimaksud adalah nama, alamat ,nomor pemesanan, nomor resi, tanggal barang 

dikirim, jumlah berat barang, tanggal barang sampai kepada konsumen, dan 

estimasi barang sampai. Kegiatan Monitoring dan Controlling ini sangat berguna 

untuk mengetahui barang tersebut sudah sampai kepada tangan konsumen atau 

belum agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti barang 

terlambat datang, barang hilang atau rusak, dan juga untuk memberikan pelayanan 

yang baik kepada konsumen Viva agar tetap dapat dipercaya.  

5.2  Saran  

Pada pekerjaan monitoring menurut penulis memerlukan banyak waktu untuk 

meng-input data satu persatu mengenai barang yang telah sampai kepada 

konsumen. Untuk meminimalkan pekerjaan monitoring, penulis menyarankan 

untuk dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah yaitu membuat sebuah 

aplikasi yang dapat menyatukan link setiap website ekspedisi dengan website Viva 

sehingga paket yang terkirim dan sudah diterima oleh konsumen dapat ter-update 

secara otomatis, jadi data-data tersebut tidak harus diinput dengan cara satu 

persatu sesuai dengan nomer resi kemudian dipindahkan ke Libre Office. 
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