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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Multi 

Instrumentasi serta analisi yang dilakukan penulis pada bab-bab terdahulu, 

khususnya perhitungan yang dilakukan pada bab IV dengan menggunakan 

pengujian statistik yaitu analisis regresi linier sederhana dan korelasi person maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian pembelian bahan baku pada PT. Multi Instrumentasi masih 

kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari seringnya jumlah pesanan yang 

dilakukan oleh bagian pembelian PT. Multi Instrumentasi selalu melakukan 

pesanan melebihi jumlah EOQ yang seharusnya, dengan seringnya 

perusahaan melakukan pesanan melebihi jumlah EOQ akan menyebabkan 

penumpukan bahan baku pada bagian gudang. Biasanya perusahaan 

melakukan pembelian melebihi EOQ karena adanya kesalahan bagian 

pembelian melakukan perhitungan bahan baku untuk proses produksi, 

adanya cacat material, atau bisa juga karena cacat pada saat proses produksi. 

2. Tingkat inventory turnover pada PT. Multi Instrumentasi masih dikatakan 

lemah, karena jika dilihat dari pertumbuhan setiap periodenya tingkat 

inventory turnover cenderung mengalami penurunan, meski setiap 

pergantian tahun terlihat mengalami kenaikan akan tetapi pada periode 

selanjutnya mengalami penurunan kembali. Penurunan tersebut bisa 
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dikatakan perusahaan cenderung tidak melakukan pengendalian pembelian 

bahan baku dengan baik, dimana sering melakukan pembelian melebihi 

jumlah EOQ sehingga terjadi penumpukan bahan baku digudang dan 

mengakibatkan rata-rata persediaan melebihi jumlah bahan baku yang 

digunakan.  

3. Berdasarkan hasil analisis, diketahui nilai koefisien determinasi yang 

diperoleh adalah sebesar 0,357 atau 35,7%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pengendalian pembelian bahan baku memberikan 

kontribusi pengaruh sebesar 35,7% terhadap tingkat inventory turnover pada 

PT. Multi Instumentasi, sedangkan sebanyak 64,3% sisanya merupakan 

besar kontribusi pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti. Dan memiliki 

derajat keeratan yaitu sangat erat serta menunjukan kolerasi positif yang 

artinya jika pengendalian pembelian persediaan bahan baku dilakukan 

dengan baik maka tingkat inventory turnover akan meningkat, begitupun 

sebaliknya jika pengendalian pembelian bahan baku dilakukan dengan 

kurang baik maka tingkat inventory turnover akan rendah. 

5.2. Saran  

 Saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan penelitian ini adalah: 

1. Agar dapat terkendalinya pengendalian pembelian bahan baku maka 

perhitungan terhadap jumlah bahan baku yang akan dibeli perlu dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan EOQ (Economical Order Quantity), 

karena jika tidak mengacu pada perhitungan EOQ perusahaan selalu 

melakukan pembelian melebihi kebutuhan atau kurang dari kebutuhan maka 
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hal tersebut dapat mengakibatkan kurang efisiensi terhadap pelaksanaan 

pembelian bahan baku, dengan menggunakan perhitungan EOQ perusahaan 

dapat memprediksi seberapa besar jumlah bahan baku yang akan dibeli oleh 

perusahaan dan jumlah bahan baku yang akan dibeli menjadi terkendali, 

serta biaya untuk pembelian bahan baku tersebut akan berkurang. 

2. Sebaiknya PT. Multi Instrumentasi melakukan perhitungan dan pencatatan 

yang baik agar tidak terjadinya kekurangan dan kelebihan persediaan bahan 

baku digudang yang akan mengakibatkan perputaran persediaan bahan baku 

menjadi rendah. Sebaiknya perusahaan selalu menetapkan safety stock dan 

menetapkan lead time untuk dasar pengendalian terhadap persediaan agar 

persediaan tersebut bisa terkendali. 

 


