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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai analisis 

perbandingan metode pengendalian persediaan pada Daivabeautycare, maka 

penulis membuat beberapa penarikan kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

 

5.1 Simpulan 

Jumlah barang yang dipesan dan kapan harus memesan kembali tidak 

diperhitungkan oleh Daivabeautycare, pelaksanaan sistem pengendalian 

persediaan yang dilakukan oleh Daivabeautycare selama ini hanya berdasarkan 

pada intuisi serta kebiasaan dan pengalaman yang sudah berjalan. Ada beberapa 

masalah yang dapat timbul jika Daivabeautycare tidak mengelola persediaannya 

dengan baik, diantaranya kehabisan persediaan yang dapat menimbulkan 

kehilangan penjualan, mengeluarkan biaya tambahan apabila tidak ada persediaan 

serta harus memesan sesegera mungkin sehingga akan timbul biaya backorder, 

dan apabila terjadi ketidak seimbangan antara persediaan dan pemesanan tentunya 

akan berakibat pada biaya penyimpanan dan biaya pemesanan yang tidak stabil. 

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengolahan data yang berasal dari 

Daivabeautycare, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan 

oleh Daivabeautycare belum optimal dikarenakan total biaya persediaan sebesar 

Rp 1.148.566,18 yang timbul merupakan biaya yang paling tinggi dibandingkan 

dengan tiga metode lainnya. 

Metode EOQ yang diterapkan pada Daivabeautycare menghasilkan hasil 

perhitungan total biaya persediaan sebesar Rp 634.625,88 dengan penghematan 

sebesar 44.75% dari total biaya dengan kebijakan Daivabeautycare. Pemesanan 

ekonomis sebesar 564 unit per pemesanan sehingga frekuensi pemesanan yang 

dilakukan sebanyak 3,17 kali setiap tahunnya. 

Metode EOQ dengan backorder yang diterapkan pada Daivabeautycare 

menghasilkan hasil perhitungan total biaya persediaan sebesar Rp 436.735,67 

dengan penghematan sebesar 61.98% dari total biaya dengan kebijakan 
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Daivabeautycare. Jumlah kuantitas pemesanan sebanyak 775,52 unit setiap 

pemesanan dan jumlah backorder sebanyak 388,82 unit sehingga frekuensi 

pemesanannya adalah sebanyak 2,3 kali setiap tahunnya. 

Metode FOQ yang diterapkan pada Daivabeautycare menghasilkan hasil 

perhitungan total biaya persediaan sebesar Rp 388.627,54 dengan penghematan 

sebesar 66.20% dari total biaya dengan kebijakan Daivabeautycare. Jumlah 

kuantitas pemesanan sebanyak 922 unit setiap pemesanan sehingga frekuensi 

pemesanannya adalah sebanyak 2 kali setiap tahunnya. 

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengolahan data yang berasal 

dari Daivabeautycare, penulis dapat menyimpulkan secara keseluruhan bahwa 

metode Fixed Order Quantity (FOQ) adalah metode yang lebih efektif 

dibandingkan dengan dua metode lainnya yang dapat digunakan dalam melakukan 

pengendalian persediaan. Hal ini dapat dilihat dari total biaya persediaan metode 

FOQ yang paling minimum RP 388.627,54 dengan penghematan total biaya 

sebesar 66.20%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan maka penulis mencoba memberikan saran 

kepada Daivabeautycare dalam melaksanakan pengendalian persediaan agar 

kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan biaya yang dikeluarkan oleh 

Daivabeautycare dapat diminimalisasi. 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi penulis, dengan penelitian ini penulis berharap agar menambah 

wawasan teoritis penulis mengenai pengendalian persediaan, penulis 

juga berharap agar dengan penelitian ini dapat meningkatkan 

kemampuan dan analisis penulis. 

b. Bagi pihak-pihak lain, peneliti merekomendasikan kepada peneliti 

selanjutnya dan kepada para praktisi lainnya untuk melakukan 

penelitian lanjutan berkaitan dengan pengendalian persediaan untuk 

memperkaya informasi yang dihasilkan. Diharapkan peneliti 

selanjutnya juga senantiasa melakukan wawancara dan observasi 
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langsung ke objek penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi 

yang lebih banyak lagi. 

 

2. Secara Praktis 

a. Daivabeautycare perlu melakukan peramalan terhadap jumlah 

permintaan pasar yang tepat agar tidak terjadi kelebihan penyimpanan 

persediaan barang yang dapat mengakibatkan bertambahnya biaya 

penyimpanan dan menghindari terjadinya kekurangan persediaan yang 

dapat mengakibatkan hilangnya penjualan. 

b. Daivabeautycare perlu untuk selalu mengetahui jumlah persediaan 

yang tersisa di gudang untuk menghindari terjadinya pemesanan 

mendadak atau backorder. 

c. Untuk memperoleh biaya yang paling kecil, Daivabeautycare perlu 

melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan yang selama ini 

dijalankan. Karena dari hasil perhitungan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode FOQ diperoleh total biaya yang lebih rendah 

dibandingkan dengan kebijakan yang telah dijalankan oleh 

Daivabeautycare selama ini. 

 


