BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Simpulan penelitian ini dibuat dengan memperhatikan hasil analisis data
dan pembahasan di atas. kesimpulan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut.
1. Pelaksanaan distribusi menggunakan Kartu Kendali dengan sistem konsep
wilayah di Pangkalan Hanifah melalui tahapan pengangkutan, pembelian,
penjualan dan penyimpanan. Pengangkutan Gas Lpg 3kg melalui truk
dilakukan oleh petugas PT. Pertamina dengan pengawasan dan
pemeriksaan yang jelas terhadap setiap gas. Pembelian Gas Lpg 3kg
melalui transaksi dengan pihak agen ataupun petugas yang mengangkut
Gas Lpg 3kg. Penjualan Gas Lpg 3kg sesuai dengan harga yang dijual
dipangkalan lain yaitu Rp. 17.500. Penyimpanan Gas Lpg 3kg yang
kosong hasil dari pertukaran sangat ketat dan tidak menerima penitipan
Gas Lpg kosong. Penggunaan Kartu Kendali juga membantu dan
mempermudah masyarakat dalam mendapatkan Gas Lpg.
2. Kendala dari penggunaan Kartu Kendali dengan sistem konsep wilayah
dalam distribusi Gas Lpg 3kg ini adalah masyarakat kurang memahami
dan masih merasa ribet pada penerapan awal penggunaan kartu tersebut.
Kendala lain adalah ketika adanya kartu baru yang diterbitkan oleh
Pemerintah Kota Banjarmasin.
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B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat
diberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi pangkalan
a. Pihak pangkalan disarankan meningkatkan kualitas pelayanan, seperti
menambah jalur antrean untuk masyarakat yang ingin membeli Gas
Lpg 3kg. Hal ini dilakukan agar kegiatan penjualan tidak terlalu lama
dan masyarakat juga tidak terlalu lama mengantre.
b. Pihak pangkalan memantau kembali penggunaan kartu kendali oleh
masyrakat agar penggunaan kartu kendali tetap sesuai fungsinya.
c. Pihak pangkalan lebih meningkatkan kualitas bahan untuk pembuatan
Kartu Kendali dengan memilih bahan kertas yang lebih tebal agar tidak
mudah rusak.
2. Bagi peneliti selanjutnya
a. Diharapkan dapat melanjutkkan penelitian ini dengan lebih fokus
terhadap penelitian tentang sistem distribusi dari SPPBE ataupun agen
Gas Lpg 3kg.
b. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan peranan pemerintah
dalam mengawasi dan mengembangkan sistem distribusi Gas Lpg 3kg
disetiap daerahnya.

