BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan,
dapat tarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Selain itu, akan diberikan
beberapa

saran

yang

diusulkan

dari

penelitian

yang

telah

dilakukan.

Pembahasan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan dapat
dilihat sebagai berikut.
V.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini dapat ditarik

beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan digunakan untuk menjawab
rumusan masalah dilakukan penelitian ini. Berikut merupakan kesimpulan yang
didapatkan dari penelitian.
1.

Sistem persediaan yang dapat meminimasi expected total cost di CV X
menggunakan metode fixed order interval. Pemesanan produk dengan
menggunakan metode ini akan dilakukan sesuai dengan interval
pemesanan optimum yang didapatkan. Pada supplier satu, pemesanan
produk Teh Gelas OT dan Aqua Botol akan dilakukan secara individual
order dengan interval pemesanan masing-masing sebesar 22 hari dan
48 hari, sedangkan untuk produk Clevo dan Yora akan dilakukan Joint
Order dengan interval pemesanan sebesar 34 hari. Pemesanan produkproduk dari supplier dua dilakukan dengan menggunakan Joint Order
dengan interval pemesanan sebesar 38 hari. Pada supplier tiga,
pemesanan produk TOP Coffee dan Kapal Api Spesial Mix dilakukan
dengan menggunakan Joint Order dengan interval pemesanan sebesar
29 hari. Selain itu, juga akan dilakukan pemesanan Joint Order untuk
produk Mie Sedaap AB dan Mie ABC AB dengan interval pemesanan
sebesar 54 hari. Perusahaan dapat melakukan pemesanan untuk setiap
produk dengan jumlah sebesar selisih antara tingkat persediaan
maksimum dari setiap jenis produk dengan tingkat persediaan produk
saat akan dilakukan pemesanan.
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2.

Kebijakan yang sebaiknya diambil oleh pihak perusahaan saat
mengetahui informasi akan terjadi kenaikan harga produk adalah
melakukan perhitungan dengan menggunakan known price increase
untuk mengetahui jumlah pemesanan spesial dan penghematan biaya
yang optimal. Perusahaan sebaiknya melakukan pemesanan spesial
apabila nilai penghematan bernilai positif dan tidak melakukan
pemesanan spesial apabila penghematan bernilai negatif.

3.

Perbandingan sistem persediaan awal dan sistem persediaan usulan
dilakukan berdasarkan kriteria jenis sistem persediaan yang digunakan,
persentase stockout, perrhitungan total biaya persediaan, safety stock,
dan kebijakan dalam menghadapi kondisi akan terjadi kenaikan harga
dari suatu produk.

Tabel V.1 Rekapitulasi Perbandingan Sistem Persediaan Awal dan Usulan
Sistem Persediaan
Sistem Persediaan
No
Kriteria
Sekarang
Usulan
Pemesanan dilakukan
Pemesanan dilakukan
dengan menggunakan
Jenis Sistem
1
berdasarkan intuisi dari
metode Fixed Order
Persediaan
pemilik CV X
Interval dengan Joint Order

2

3

Persentase

Berdasarkan pernyataan

Stockout (Lost of

dari pemilik rata-rata

sales)

stockout sebesar 7 %

Total Biaya
Persediaan

Safety Stock

stockout berkisar 3,8%7,1%
Sudah memperhitungkan

memperhitungkan total

total biaya persediaan

biaya persediaan

minimum

mempertimbangkan
adanya safety stock

5

didapatkan persentase

Perusahaan belum

Perusahaan belum
4

Berdasarkan perhitungan,

Sudah mempertimbangkan
adanya safety stock untuk
mengatasi variansi
permintaan

Kebijakan saat

Penentuan jumlah

Penentuan jumlah

mengetahui akan

pemesanan khusus belum

pemesanan khusus sudah

terjadi kenaikan

menghasilkan

menghasilkan

harga

penghematan optimum

penghematan optimum
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V.2

Saran
Berdasarkan hasil pengolahan data dan kesimpulan yang didapatkan

dalam penelitian, terdapat beberapa saran yang diusulkan. Berikut merupakan
beberapa saran yang diberikan dari penelitian yang telah dilakukan.
1.

Sebaiknya perusahaan melakukan pemesanan produk berdasarkan
hasil penelitian yang didapatkan dengan interval pemesanan optimum
yang meminimasi total biaya.

2.

Sebaiknya perusahaan menentukan kebijakan pada kondisi akan
terjadinya

kenaikan

harga

dengan

melakukan

perhitungan

menggunakan alat bantu untuk perhitungan known price increase yang
diberikan.
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