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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa : (1) Strategi Bauran Pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan  

dalam upaya meningkatkan volume penjualan pada PT. Panasea Cabang Banjarmasin, (2) Mengindetifikasi kendala-

kendala dalam memasarkan produk yang dialami oleh PT. Panasea Cabang B, (3) Sumber Daya Manusia yang kurang 

profesional .Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui 

wawancara dan Observasi selanjutnya dianalisis dengan mengunakan pola pikir deduktif. Data yang menjadi rujukan 

penulis adalah data pejualan Tensimeter pada Januari 2019 sampai dengan Desember  2019. Dari hasil penelitian ini 

dapat di ketahui bahwa : (1) Penerapan Strategi Bauran Pemasaran oleh PT.Panasea cabang Banjarmasin telah berjalan 

dengan maksimal, PT. Panasea cabang Banjarmasin terus melakukan inovasi terhadap kebijakan yang ada guna 

memberikan pelayanan terbaik kepada customer (2) Ada beberapa kendala  dalam pelaksanaan pemasaran produk dalam 

upaya meningkatkan volume penjualan seperti kompetitor, persaingan harga dan kualitas produk, Turun naiknya tingkat 

volume penjualan, (3) Beberapa solusi terus dikembangkan untuk mengatasi kendala pemasaran yang diterapkan pada 

PT Panasea  cabang Banjarmasin yaitu menyiasati masalah persaingan harga dan kualitas produkyaitu dengan pemberian 

diskon jika konsumen melakukan pemesanan produk dalam skala besar, meningkatkan promosi lebih gencar lagi serta 

memberikan discount atau potongan harga kepadarumah sakit, klinik ataupun apotek, sehingga khususnya  yang sudah 

menjadi langganan akan merasa mendapat keuntungan yang lebih dan umumnya untuk para pengecer yang belum 

menjadi outlet langganan akan tertarik untuk menjual produk yang ditawarkan,menambah tenaga pemasaran untuk 

menangani  daerah pemasaran yang baru. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to analyze: (1) operational procedures applied in PT. Pelindo III (Persero) Banjarmasin 

branch in an effort to increase the volume of loading and unloading containers at PT Pelindo III (Persero) Banjarmasin 

branch, (2) To identify constraints on the loading and unloading container activities that occur at PT. The Banjarmasin 

branch Pelindo III, (3) Human resources are less professional.This research uses qualitative descriptive research draft. 

Data obtained through interviews and observations were further analyzed by using a deductive mindset. The data that 

is referenced by the author is the loading and unloading container data from 2016 to 2019.From the results of this 

research can be learned that: : (1) The implementation of the Marketing Mix Strategy by PT Panasea Banjarmasin 

branch has been running optimally, PT. Panasea Banjarmasin branch continues to innovate existing policies in order to 

provide the best service to customers (2) There are several obstacles in implementing product marketing in an effort to 

increase sales volume such as competitors, price competition and product quality, Decreasing sales volume levels, (3) 

Some solutions continue to be developed to overcome the marketing constraints applied to the Banjarmasin branch of 

PT Panasea, namely dealing with the problem of price competition and product quality, namely by giving discounts if 

consumers order products on a large scale, increasing promotion even more vigorously and providing discounts or 

discounts to hospitals, clinics or pharmacies, so that especially those who have become subscribers will feel more 

profitable and generally retailers who have not become regular outlets will be interested in selling the products offered, 

adding marketing personnel to handle regional marketing. new suggestions. 
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PENDAHULUAN 

 
Perkembangan dunia usaha yang dinamis dan penuh persaingan menuntut perusahaan untuk 

melakukan perubahan orientasi terhadap cara mereka melayani konsumennya, menghadapi pesaing, 

dan mengeluarkan produk. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk semakin inovatif 

dalam mengeluarkan produk yang sekiranya disukai konsumen.  Tanpa inovasi, produk suatu 

perusahaan bisa tenggelam dalam persaingan dengan produk-produk lain yang semakin memenuhi 

pasar.  Di lain pihak konsumen juga semakin kritis terhadap apa yang mereka terima dan harapkan 

dari sebuah produk.  Jika ternyata tidak sesuai dengan harapankonsumen, perusahaan tidak hanya 

akan kehilangan kepercayaan pelanggan tetapijuga berpotensi akan kehilangan pelanggan potensial. 

Pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian, dan pelanggan yang tidak puas akan 

menghentikanpembelian produk bersangkutan dan kemungkinan akan menyebarkan berita tersebut 

pada orang lain. 

Pemasaran telah menjadi subyek yang sangat penting dalam kehidupan kitasehari-hari sejalan 

dengan semakin berkembangnya perekonomian.  Pemasaran adalah kegiatan manusia yang 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Tanggung jawab 

pokok seorang manajer pemasaran adalah melakukan analisis pasar, merencanakan dan 

melaksanakan program-program pemasaran,melakukan pengawasan dan evaluasi untuk 

mempengaruhi tingkat, saat dan sifat permintaan yang akan membantu perusahaan mencapai 

tujuannya.Salah satu upaya agar product yang dihasilkan dapat diterima konsumen adalah dengan 

melaksanakan pemasaran secara tepat dan terpadu sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan itu 

sendiri.Bermacam-macam strategi pemasaran dilancarkan perusahaan untuk memperoleh dan 

mempertahankan pasar mereka. Bila kita perhatikan, strategi pemasaran yang tampak sekarang 

semakin inovatif. Tapi strategi pemasaran yanginovatif belum tentu efektif untuk meningkatkan 

angka penjualan produk. Kelangsungan hidup sebuah perusahaan sangat tergantung pada kepuasan 

para pelanggannya dan kemampuan menghasilkan laba. Sebuah perusahaan yang mampu 

memuaskan kebutuhan pelanggannya, akan tetapi tidak mampu menghasilkan laba, tidak mungkin 

akan tetap eksis dan berkembang. Kepuasan pelanggan dan laba harus dicapai secara simultan. 

Pendekatan berdasarkan kepentingan pelanggan (customer oriented) sebaiknya dilakukan secara 

lebih sistematis dan efektif. 

Dalam meningkatkan persaingan, masing-masing perusahaan harus dapat memenangkan 

persaingan tersebut dengan menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi selera 

konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. Salah satu jenis industri yang semakin ketat 

dalam persaingan adalah industri alat kesehatan/kedokteran dan laboratorium. Pesatnya 

perkembangan jaman banyak mengubah perilaku konsumen dalam memilih produk karena 

banyaknya pilihan produk dipasar. Oleh karena itu PT. Panasea sebagai distributor alat kesehatan 

untuk area Kalimantan Selatan akan menjadi fokus dalam penelitian ini.  

Distributor alkes adalah pengertian secara umum untuk menyatakan bahwa perusahaan 

tersebut menjual kebutuhan Rumah Sakit, Puskesmas,  Apotek,  Klinik, dan lain lain. Kebutuhan 

Rumah Sakit terbagi menjadi 2(dua) ALKES dan BMHP (Barang Medis Habis Pakai). ALKES 

memiliki beberapa jenis barang seperti Radiologi, Penunjang/diagnosa (timbangan, tensi, 

stethoscope, tongkat, dan lain-lain), Elektromedik (USG, EKG, Patient Monitor, dan lain-lain), 

Laboraturium, dan lain-lain. BMHP juga memiliki  beberapa jenis barang seperti with needle(infus, 

spuit, dan lain-lain), umum (masker, sarung tangan, underpad, dan lain-lain), kapas, plester, dan 

antiseptic dalam berbagai brand. 



 
(Sumber :  Data Sekunder, 2020) 

Data diatas menunjukkan bahwa penjualan alat kesehatan dari PT. Panaseamengalami 

fluktuasi dari bulan ke bulan. Kondisi ini tentu tidak dapat diabaikan oleh pihak manajemen karena 

dari kondisi tersebut juga berhubungan dengan kinerja strategi bauran pemasaran yang telah dicapai. 

Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasi pemasaran dari produk-produknya, 

sebagai cermin dari keberhasilan usahanya di dunia bisnis. 

Kecepatan perkembangan perekonomian ini sangat dirasakan bahwa bauran pemasaran 

merupakan salah satu ujung tombak untuk meningkatkan penjualan. Keberhasilan suatu perusahaan 

ditentukan oleh kemampuan manajemen perusahaan itu dalam memanfaatkan peluang yang terdapat 

di masyarakat dan mengelola bauran pemasaran yang ada. 

Strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT. Panasea akan dipersepsikan oleh 

konsumen melalui variabel strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, seperti kualitas 

barang yang ditawarkan, merek, dan kelebihan masing-masing produk dengan harga yang relatif 

murah dan bersaing antar produsen dan strategi distribusi yang mampu menjangkau apotek dan 

klinik ataupun masyarakat diseluruh tempat serta didukung komunikasi bisnis dengan konsumen 

melalui iklan-iklan pilihan yang mampu menyambungkan komunikasi dengan konsumen secara 

efisien. Kebutuhan pengetahuan terhadap faktor-faktor bauran pemasaran semakin diakui oleh para 

pengusaha karena dengan strategi bauran pemasaran yang jitu suatu perusahaan dapat mencapai 

tujuannya. 

Dengan mengidentifikasikan penyusunan strategi diharapkan perusahaan tersebut akan 

mempunyai keunggulan bersaing. Seperti halnya Perusahaan PT. Panasea. Sebagai salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi alat kesehatan, perusahaan ini juga menerapkan 

strategi yang cukup efektif dalam menghadapi persaingan pasar. 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian. 

Penelitian ini tidak ada tendensi lainnya selain bersifat ilmiah guna mendapatkan 

data yang nyata dan aktual dari perusahaan.  

 

HASIL PENELITIAN 

Strategi pemasaran merupakan masalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, oleh karena itu penentuan dan pemilihan strategi yang tepat merupakan dasar 

untuk kelanjutan hidup perusahaan,sebab meskipun barang dan jasa yang dipasarkan sudah 

sesuai dengan selera konsumen tapi kalau ternyata strategi pemasaran yang dijalankan tidak 

tepat dan kurang maksimal, maka usaha untuk memasarkan produk atau jasa ini akan 

mengalami kendala atau bahkan mengakibatkan penurunan. Strategi pemasaran yang selama 

ini diterapkan PT. Panasea memang belum maksimal khususnya yang mencakup unsur-unsur 

marketing mix, seperti dalam penentuan strategi produk, harga, distribusi dan promosi. 

1) Strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT. Panasea dalam meningkatkan 

volume penjualan 

Penelitian strategi bauran pemasaran guna meningkatkan volume penjualan pada PT. Panasea 

kali ini membahas mengenai kenyataan yang terjadi dilokasi penelitian dan bentuk konkrit 

dari strategi bauran pemasaran sebagai variabel yang diteliti terdiri atas produk, harga, 

promosi dan tempat. 

 

(1) Strategi Produk 

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. 

Produk memegang peranan penting dalam mempengaruhi keputusan pelanggan untuk 

melakukan pembelian berulang. Penetapan kualitas, pelayanan yang baik serta 

keunggulan barang tetap terjaga agar tidak mengecewakan pelanggan dan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam bauran pemasaran yang di terapkan  oleh PT Panasea“produk yang di 

tawarkan bermacam-macam, dari yang barang habis pakai seperti kapas, perban, 

handsanitizer, sarung tangan masker dan lain-lain, ada juga barang yang tidak habis 

pakai seperti alat sterilisator, tensimeter, stetoskop, nebulizer dan alat lainnya,namun 

dalam penerapan bauran pemasaran kami masih ada beberapa kendala dalam 

penerapannya tersebut dari segi Produk design masih kurang menarik perhatian 

masyarakat umum”. 

 Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Budi Pranata Manajer PT Panasea (hasil 

wawancara tanggal 26Juni).  

Hal tersebut diperkuat oleh Ridho sales PT. panasea.“Produk yang ditawarkan 

kepada masyarakat cukup banyak merek seperti onemed, GEA, omron, beurer, dan 

serenity. Namun ada kendala dalam penjualan merek beurer”.(Hasil wawancara tanggal 

26 Januari 2020).  

Menurut Khaidir salah satu pelanggan Panasea mengatakan. “Untuk merk beurer saya 

kurang begitu familiar ya”.(Hasil wawancara tanggal 26 Januari 2020). 

Berdasarkan Kesimpulan hasil wawancara diatas bahwa produk yang di tawarkan oleh 

PT Panasea ada beberapa merek yang di tawarkan. Namun untuk merek beurer kurang 

begitu familiar di pelanggan. 

(2) Strategi Harga 

Salah satu strategi bauran pemasaran yang diterapkan oleh PT. Panasea dalam 

meningkatkan volume penjualan adalah menetapkan strategi harga.  Strategi harga ini 

berfokus pada penerapan bauran pemasaran yang terdiri dari penetapan harga produk, 

syarat-syarat pembayaran serta harga jual sesuai mutu produk sehingga dapat 

meningkatkan volume penjualan nanti. 

Menurut Bapak Budi Pranata selaku Manajer Pt Panasea mengatakan “Semua 

harga produk sudah diatur oleh principal, namun perbedaan harga dari distributor yang 



lain adalah di ongkos kirimnya dan discount dari Pricipal langsung. Jika lewat udara 

jauh lebih mahal daripada lewat cargo tapi kalau cargo lumayan memakan waktu, 

sedangkan kalau discount tergantung banyaknya pemesanan yang kita ajukan, semakin 

banyak pesanan barang maka semakin besar discountnya”.(Hasil wawancara tanggal 26 

Januari 2020). 

Manajer PT Panasea juga mengeluhkan harga beurer yang lebih tinggi dari merek 

lainnya.Hal tersebut diperkuat oleh sales PT Panasea yang bernama Ridho bahwa “kami 

ada kendala dalam memasarkan produk dari merek Beurer dikarenakan harga terlalu 

tinggi daripada merek yang lain, banyak pelanggan memilih untuk harga yang lebih 

murah walau kualitasnya biasa saja”. 

(3) Strategi Promosi 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa promosi adalah salah satu faktor yang diperlukan 

bagi keberhasilan dan strategi pemasaran yang diterapkan. Oleh karenanya adalah 

menjadi keharusan bagi perusahaan untuk melaksanakan promosi dengan strategi yang 

tepat agar dapat memenuhi sasaran yang efektif.Menurut Manajer PT Panasea 

mengatakan bahwa “Saat ini kami masih menjalankan promosi dengan cara kunjungan 

ke klinik ataupun rumah sakit dan kami mengadakan acara promodan giveaway guna 

menarik costumer”. 

Menurut Ridho Sales PT. Panasea mengatakan bahwa “Volume penjualan mengalami 

peningkatan saat diadakan promo harga dan diadakannya give away. Namun saat ini 

respon customer menurun dikarenakan promo-promo seperti bulan Mei kurang, hadiah 

langsung pun berkurang dan harga kembali normal bahkan mengalami kenaikan”. 

(4) Strategi Tempat 

Untuk lokasi toko PT. Panasea berada di jalan Veteran no. 39A RT. 22 Kota 

Banjarmasin, menurut Manajer PT. Panasea dalam pendapatnya menyatakan bahwa 

“Untuk lokasi toko sudah strategis karena berada di pinggir jalan raya yang ramai 

dilalui orang dan berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau. Hanya saja untuk 

papan reklame cuman ada satu sehingga membuat customer tidak melihat dari 

kejauhan”. 

Khaidir salah satu pelanggan PT. Panasea menuturkan bahwa “Lokasi toko 

memang strategis karena berada di pinggir jalan raya dan kenadalanya ada di lahan 

parkir. Karena halaman toko cukup kecil dan juga sudah diisi untuk beberapa motor 

karyawan. Terkadang kalau kami kesini menggunakan mobil agak susah parkirnya dan 

transportasi lumayan terganggu karena parkir dibadan jalan”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk masalah tempat 

sangat strategis  

karena berdekatan dengan jalan utama. Namun masih banyak kendala untuk melayani 

customer. 

2) Kendala yang dihadapi PT Panasea dalam memasarkan produknya guna 

meningkatkan volume penjualan 

Adapun beberapa kendala dalam upaya meningkatkan volume penjualan yang akan kami 

jabarkan 

dibawah ini. 

(1) Produk 

Produk merupakan hal yang sangat penting dalam berbisnis. Namun usaha dalam 

meningkatkan penjualan tidak akan berhasil jika hal tersebut memiliki kendala. 

Menurut Ridho sales PT Panasea menyatakan bahwa “Kita masih mempunyai kendala 

dalam memasarkan produk dari Beurer selain harganya lebih tinggi daripada produk 

lain, kendalanya juga terdapat di baterai, baterai yang disediakan terkadang sudang 

tidak dapat digunakan sehingga kami menggantinya dengan baterai baru”.  

Argumen tersebut diperkuat oleh pelanggan PT Panasea Kifli yang menyatakan “Untuk 

produk kami lebih memilih Onemed atau GEA karena harganya jauh lebih terjangkau 

dibanding produk lain. Dan untuk kualitasnya sudah bagus, kalau untuk tensi Beurer 

ada beberapa kali kami membeli dan baterainya tidak berfungsi dengan baik sehingga 



kami mengembalikannya dan menggantinya dengan unit baru.” Dari keterangan diatas 

dapat disimpulkan bahwa produk masih mengalami kendala dalam memperkenalkan 

produk Beurer yaitu harga yang lebih tinggi dari produk lain, dan kelengkapan baterai 

yang kurang. 

(2) Harga 

Dalam menentukan suatu harga banyak yang harus dipertimbangkan oleh 

principal termasuk juga kendala yang harus dialami PT Panasea. Menurut Budi Pranata 

selaku Manajer PT Panasea mengatakan bahwa “Untuk setiap harga jual kami sudah 

ditentukan oleh pihak principal, yang jadi kendala disini adalah ongkos kirim yang 

ditanggung oleh distributor dan discount yang sedikit, jadi susah untuk menetapkan 

harga setiap bulannya”.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa harga dapat berubah sewaktu-

waktu tanpa ada pemberitahuan, hal itu lah yang menyebabkan customer enggan 

berlangganan. 

3) Tempat 

Untuk lokasi PT. Panasea berada di jalan Veteran No 39A Kota Banjarmasin, 

menurut Kifli “Lokasi cukup strategis karena dipinggir jalan raya, namun yang 

susahnya itu parkir, karena dipinggir jalan raya jadi parkirnya agak sulit karena 

halamannya sempit dan juga baliho toko tidak terlihat jadi agak susah menemukannya”.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa PT. Panasea mempunyai 

beberapa kendala dalam lokasi tempat sehingga membuat customer susah untuk parkir 

dan menemukan lokasi toko.  

4) Promosi 

Dengan kegiatan promosi costumer dan calon costumer dapatmengetahui 

barang yang ditawarkan dan tepat sasaran. Namun dalam kegiatan promosi selalu saja 

ada kendala begitu pula yang terjadi di PT Panasea. Menurut Ridho selaku sales PT 

Panasea “Untuk masalah promosi kami masih melakukan kunjungan-kunjungan ke 

klinik atau rumah sakit secara langsung, dan untuk promosi lewat social media belum 

dijalankan karena fasilitas yang disediakan tidak memadai, jaman sekarang harus 

kreatif untuk melakukan promosi di social media dan itu sangat perlu dilakukan demi 

menarik calon costumer”. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa promosi masih dilakukan dengan 

cara kunjungan dan untuk promosi social media belum terjalankan karena fasilitas yang 

tidak memadai. 

PEMBAHASAN 

1) Bauran Pemasaran yang harus diterapkan  PT Panasea dalam upaya meningkatkan 

volume penjualan 

(1) Produk 

Ketika terdapat suatu kendalam dalam produk maka harus ada penyelesaian, dalm 

pernyataan Bapak Budi manajer PT. Panasea “Kami akan segera menghubungi pihak 

Principal terkait masalah baterai yang tidak berfungsi, principal dapat mengganti dalam 

bentuk baterai atau uang. Untuk uang biasanya kita beli baterai dulu dan klaim ke 

Principal untuk ganti biayanya”. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi kendala PT Panasea langsung 

menghubungi pihak Principal untuk mengganti baterai. Bisa dalam bentuk baterai 

langsung ataupun dengan klaim pembelian baterai baru yang dilakukan PT Panasea. 

(2) Harga 

Ketika terdapat kendala dalam ketetapan harga atau terdapat kenaikan harga yang 

tidak tentu disetiap bulannya maka harus ada penyelesaian. “Untuk harga kami akan 

menyesuaikan ongkos kirim dal diskon setiap bulannya jadi tidak ada kenaikan harga 

yang mendadak sehingga costumer tidak terkejut”. 

Dapat disimpulan bahwa PT Panasea akan menyesuaikan dan menentukan harga 

barang agar tidak ada kenaikan secara mendadak yang membuat costumer enggan 

membeli lagi. 



(3) Tempat 

Tempat merupakan hal yang sangat penting dalam mempromosikan suatu produk. 

“Untuk tempat kami sudah mendapatkan yang lebih strategis, dipinggir jalan besar dan 

lokasi parkir yang sangat memadai, dan dalam waktu dekat ini kami akan memindahkan 

lokasi jual beli kesana”. 

Dalam pernyataan Bapak Budi diatas dapat kita ketahui bahwa PT Panasea sudah 

menyiapkan lokasi baru yang lebih strategis untuk kegiatan jual belinya. 

(4) Promosi 

Bagaimana produk itu dipasarkan adalah hal penting dalam upaya meningkatkan 

penjualan. Menurut Manajer PT Panasea mengatakan bahwa “Kami akan menyediakan 

fasilitas agar sales dapat memanfaatkan media sosial seperti WA, Instagram, dan 

Facebook. Dalam promosi itu kami membuat grup WA dan Facebook, dan personal 

akun untuk Instagram yang selalu aktif setiap hari guna meningkatkan volume 

penjualan. Dan kami juga memberikan give away pertiap bulan dan promosi harga 

perminggunya dan kami merasakan adanya peningkatan yang berarti pada volume 

penjualan”.  

Menurut Ridho Sales PT. Panasea mengatakan bahwa “Pada bulan ini  volume 

penjualan  mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan promo harga 

dan diadakannya give away, promosi pun sangat gencar sekali kepada customer.



 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang peneliti lakukan dan analisis Pembahasan maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam strategi produk, PT. Panasea mengandalkan 

peningkatan kualitas produk dan terus berinovasi agar kedepannya produk PT. Panasea lebih 

diminati lagi oleh calon costumer dan dapat terus bersaing di pasar, Penentuan harga jual produk 

PT. Panasea cukup bersaing dan kompetitif, Promosi dirancang untuk memecahkan kesetiaan 

terhadap produk tertentu yang digunakan di pasar dengan kesamaan produk yang tinggi sehingga 

menghasilkan tanggapan penjualan yang tinggi dalam jangka pendek dan sedikit keuntungan 

permanen dalam pangsa pasar, Turun naiknya tingkat volume penjualan yang dialami oleh PT. 

Panasea dibeberapa bulan terakhir dikarenakan tidak terlaksananya saluran distribusi secara tepat 

dan kurang maksimal. 

Guna mengantisipasi permasalahan yang terjadi, maka penulis berusaha memberikan saran-

saran sebagai berikut :Untuk lebih meningkatkan volume penjualan, maka pihak perusahaan 

perlu membenahi dan mengadakan penyempurnaan strategi pemasaran sehingga dapat 

menjangkau pangsa pasar yang lebih luas dari merealisir sejumlah penjualan dari pembeli-

pembeli potensial yang ada di daerah potensial,Untuk menyiasati masalah persaingan harga dan 

kualitas produk, perusahaan dapat menambahkan alternatif strategi lain yaitu dengan pemberian 

diskon jika costumern melakukan pemesanan produk dalam skala besar,Pihak perusahaan 

hendaknya meningkatkan promosi lebih gencar lagi serta memberikan discount atau potongan 

harga kepada rumah sakit, klinik ataupun apotek, sehingga khususnya  yang sudah menjadi 

langganan akan merasa mendapat keuntungan yang lebih dan umumnya untuk para pengecer 

yang belum menjadi outlet langganan akan tertarik untuk menjual produk yang ditawarkan,Pihak 

perusahaan juga perlu menambah tenaga pemasaran untuk menangani  daerah pemasaran yang 

baru. Dengan adanya tambahan tenaga pemasaran ini diharapkan dapat menemukan calon 

costumer potensial di daerah tersebut. 
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