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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan pengendalian 

persediaan bahan baku utama (alkohol prima) yang dilakukan oleh PT.L’Essential 

Cosmeceutical Innovations, penulis mencoba menarik kesimpulan dan mencoba 

untuk memberikan beberapa saran kepada pihak perusahaan dengan asumsi dimana 

kondisi pasar stabil akan permintaan produk kosmetik, sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan keefektifitasan dan keefesienan proses produksi dengan melakukan 

pengendalian persediaan bahan baku yang baik. 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat penulis tarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya 

tentang pengendalian persediaan bahan baku utama alkohol prima dalam menjaga 

kelangsungan proses produksi PT.L’Essential Cosmeceutical Innovations adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan persediaan bahan baku yang dilakukan oleh PT.L’Essential 

Cosmeceutical Innovations selama ini hanya berdasarkan pada intuisi serta 

kebiasaan dan pengalaman yang biasa dilakukan oleh perusahaan dengan 

titik pemesanan Kembali atau Reorder Point (ROP) yang tidak 

diperhitungkan bila diasumsikan kondisi pasar stabil akan permintaan 

produk kosmetik. PT.L’Essential Cosmeceutical Innovations sadar bahwa 

pengendalian persediaan bahan baku merupakan faktor yang cukup 

berpengaruh dalam suatu proses produksi, sehingga perusahaan berusaha 

semaksimal mungkin agar dapat mengelola persediaan bahan baku untuk 

dapat menunjang proses produksi. 

2. Masalah yang dihadapi PT.L’Essential Cosmeceutical Innovations di dalam 

melaksanakan pengendalian persediaan bahan baku dengan asumsi kondisi 

pasar stabil adalah : 
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 Ada kemungkinan perusahaan kehabisan stock bahan baku saat produksi 

berlangsung pada waktu tertentu sehingga hal tersebut berakibat pada 

perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku tambahan akibatnya 

akan timbul biaya tambahan diluar rencana yang telah ditetapkan. 

 Sering terjadi keterlambatan datangnya pasokan bahan baku dari supplier 

dikarenakan berbagai hal, misalnya bencana alam, atau bahan baku dari 

supplier terbatas Perusahaan tidak mengetahui pada saat stock tersisa 

berapa perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. 

 Terjadi kesalahan peramalan sehingga terjadi penumpukan atau 

kekurangan persediaan bahan baku. Permintaan dari konsumen yang 

seringkali berubah-ubah terkadang membuat perusahaan salah 

meramalkan. Sehingga terkadang jumlah persediaan banyak, tetapi 

jumlah permintaan sedikit, atau jumlah permintaan banyak tetapi jumlah 

persediaan yang berada di gudang sedikit. 

3. Pembengkakan biaya akan terjadi apabila perusahaan tidak melakukan 

pengendalian persediaan, karena semakin banyaknya persediaan yang 

dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga biaya penyimpanan yang 

harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan besarnya biaya persediaan maka 

ini akan mempengaruhi total biaya persediaan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. 

4. Setelah penulis melakukan penelitian dan pengolahan data yang berasal dari 

PT.L’Essential Cosmeceutical Innovations, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa metode EOQ lebih efektif dibandingkan dengan metode persediaan 

yang selama ini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengendalian 

persediaan. Hal ini dapa dilihat dari total biaya (TC) dengan menggunakan 

metode EOQ adalah sebesar Rp. 925.605.027,1 sedangkan total biaya (TC) 

yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan metode yang selama ini digunakan 

adalah sebesar Rp. 945.541.218,8  dengan selisih sebesar Rp. 19.936.191,7. 
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5. Pengendalian persediaan bahan baku alkohol prima mempunyai peranan 

penting dalam upaya menjaga kelangsungan proses produksi pada 

PT.L’Essential Cosmeceutical Innovations karena alkohol prima merupakan 

salah satu bahan baku utama dalam kelangsungan proses produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa saran  dengan asumsi kondisi pasar stabil akan permintaan 

produk kosmetik kepada PT.L’Essential Cosmeceutical Innovations dalam 

melaksanakan pengendalian persediaan bahan baku utama alkohol prima agar proses 

produksi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diminimalisasi. 

1. Perusahaan perlu menentukan batas penggunaan bahan baku pada jumlah 

sebesar 147.905,55 liter, apabila penggunaan sudah mencapai batas tersebut 

maka perusahaan harus segera kembali melakukan pemesanan bahan baku 

agar tidak terjadi kekosongan pada persediaan bahan baku. 

2. Perusahaan perlu menegosiasikan kembali dengan supplier atas kerjasama 

yang sudah dilakukan. Hal  ini dilakukan untuk mengatasi masalah 

keterlambatan pesanan bahan baku. 

3. Perusahaan perlu melakukan peramalan terhadap jumlah pembelian bahan 

baku.yang tepat agar tidak terjadi kelebihan pembelian yang dapat 

mengakibatkan bertambanya biaya penyimpanan dan menghindari terjadinya 

kekurangan pembelian bahan baku yang dapat mengakibatkan kehabisan 

bahan baku. 

4. Perusahaan perlu menentukan stok cadangan bahan baku sebanyak 

128.842,1 liter karena dengan jumlah tersebut dapat menekan biaya 

penyimpanan, selain itu dengan menentukan stok cadangan bahan baku 
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sebesar 128.842,1 liter dapat menjamin perusahaan tidak kehabisan bahan 

baku yang dapat mengganggu kelancaran produksi kosmetik. 

5. Perusahaan perlu mengetahui jumlah bahan baku yang tersisa digudang 

untuk menghindari terjadinya pemesanan mendadak terhadap bahan baku. 

6. Untuk memperoleh biaya yang paling kecil, perusahaan perlu melakukan 

peninjauan kembali terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan. Karena 

dari hasil temuan dalam skripsi ini dengan menggunakan metode EOQ 

diperoleh total biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan yang 

telah dijalankan oleh perusahaan. 

 

Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat berguna untuk memperoleh 

gambaran yang jelas tentang pengendalian persediaan bahan baku alkohol prima di 

dalam perusahaan, sehingga dapat berguna sebagai pengangan di dalam 

melaksanakan proses produksi dalam perusahaan. 

 


