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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan pengendalian persediaan

produk “MANGO” pada perusahaan CV. Andriyanto. Penulis menarik

kesimpulan dan memberikan beberapa saran kepada pihak perusahaan sehingga

perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dan keefisienan proses pengadaan

menjadi lebih baik.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tentang pengendalian

persediaan produk “MANGO” adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan perusahaan dalam melaksanakan persediaannya yang selama ini

dilakukan yaitu dengan menggunakan metode konvensional maksudnya

perusahaan menggunakan intuisi dan pengalaman dalam penentuan

kebijakannya serta menggunakan sistem First In First Out (FIFO) yaitu

produk yang pertama masuk akan dijual terlebih dahulu kepada konsumen.

2. Frekuensi pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2014

terjadi cukup rutin, yaitu sebanyak 8 dan 7 kali. Hal ini berdampak

terhadap besarnya biaya pengiriman mengingat letak supplier yang cukup

jauh dari perusahaan lebih tepatnya di kota Surabaya.

3. Masalah yang dihadapi perusahaan di dalam melakukan pengendalian

persediaan produk “MANGO” adalah :

a. Perusahaan tidak mengetahui pada saat stock tersisa berapa perusahaan

harus memesan kembali.

b. Ada kemungkinan perusahaan akan kehabisan stock persediaan

sehingga akan berdampak terhadap tidak terpenuhinya permintaan

konsumen yang menyebabkan perusahaan harus segera memesan

kembali produk yang dibutuhkan kepada pemasok akibatnya akan

timbul biaya tambahan diluar rencana yang telah ditetapkan.
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4. Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data yang berasal dari CV.

Andriyanto. Dapat disimpulkan bahwa dengan metode EOQ dapat

mengurangi frekuensi pemesanan dan merubah jumlah safety stock serta

dapat menentukan Reorder Point sebagai alternatif solusi terhadap

pemecahan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat

dari total biaya, dimana kebijakan yang digunakan oleh perusahaan

menunjukan total biaya sebesar Rp. Rp. 6.973.400,- sedangkan total biaya

dengan menggunakan metode EOQ adalah sebesar Rp. 4.177.745,15,- ini

menunjukan bahwa metode EOQ lebih efisien dalam meminimalisir total

biaya jika dibandingkan dengan metode perusahaan yang menggunakan

intuisi dan pengalaman sebagai penentu kebijakan dengan selisih sebesar

Rp. 2.795.654,85,-

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang

dapat diajukan kepada CV. Andriyanto dalam melakukan pengendalian

persediaan produk “MANGO”.  Penulis berharap proses pengendalian dan

pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan

biaya yang dikeluarkan dapat dimimalisir.

Berikut beberapa saran yang dapat diajukan untuk perusahaan :

1. Untuk masa yang akan datang perusahaan dapat mencoba menggunakan

beberapa metode persediaan lainnya, misalnya metode ABC dan metode

Last In First Out (LIFO).

2. Perusahaan sebaiknya mengetahui berapa jumlah persediaan yang tersisa

jika ingin mengadakan pemesanan kembali demi menjaga tetap

terpenuhinya permintaan dari konsumen dan terhindar dari biaya tambahan

diluar rencana yang telah ditetapkan.

3. Sebaiknya perusahaan mencoba untuk menggunakan metode Economic

Order Quantity (EOQ) dan merubah jumlah Safety Stock serta penentuan

Reorder Point berdasarkan perhitungan pada bab IV sebagai alternatif
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solusi. Karena hal tersebut dapat meminimalkan total biaya pemesanan

yang dikeluarkan oleh perusahaan yang selama ini sebesar Rp. 6.973.400,-

turun 40,09% menjadi Rp. 4.177.745,15,- dengan selisih biaya sebesar Rp.

2.795.654,85,-

Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat berguna untuk memperoleh

gambaran yang jelas tentang pengendalian persediaan produk “MANGO”

sehingga dapat berguna sebagai pegangan didalam melaksanakan proses

pengadaan dan pengendalian persediaan.


