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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Persediaan Air mineral Aqua 600 ml PD Jati Baru Bandung mengalami selisih 

antara penawaran dan permintaan konsumen akan produk air mineral Aqua 

600 ml pada tiga tahun terakhir  yang diakibatkan oleh keterlambatan pasokan 

dari distributor akibat kurang optimalnya sistem pengendalian persediaan 

pada perusahaan. Oleh karena permasalaan tersebut, maka diterapkan metode 

transportasi model Vogel’s Approximation Method (VAM). 

2. PD Jati Baru Bandung mengalami permasalahan persediaan yang 

mengganggu operasional perusahaan dimana terjadi keterlambatan pasokan 

air mineral Aqua 600 ml terhadap PD Jati Baru Bandung mengakibatkan 

terjadinya selisih antara penawaran yang dilakukan oleh PD Jati Baru 

Bandung dengan permintaan produk oleh konsumen yang terjadi beberapa 

tahun terakhir, juga hilangnya biaya peluang sebesar Rp. 40.200.000,- selama 

tiga tahun terakhir  yang diakibatkan oleh keterlambatan pasokan dari 

distributor karena sistem pengendalian persediaan yang manual. 

3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa alokasi pendistribusian air mineral 

Aqua 600 ml oleh PD Jati Baru Bandung selama tiga tahun terakhir belum 

optimal, terjadinya keterlambatan dapat diantisipasi dengan penambahan 

distributor alternatif. Alokasi yang tidak optimal itu dilihat dari segi biaya 

distribusi yang mencapai Rp 802.800,-/3 tahun. Dari hasil perhitungan 

beberapa model transportasi dan perbaikan alokasi tersebut dapat dihasilkan 
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solusi optimal untuk pengiriman air mineral Aqua 600 ml selama tiga tahun 

terakhir sebesar Rp 697.925,-/3 tahun. Dengan kata lain biaya distribusi 

poduk Aqua 600 ml dapat diminimalkan. Dengan ini, PD Jati Baru Bandung 

dapat melakukan penghematan biaya dalam pendistribusian produk air 

mineral Aqua 600 ml selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 104.875 ,-  atau 

penghematan sebesar 15,026% dari sebelumnya. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada 

PD Jati Baru Bandung sebagai bahan pertimbangan untuk meninjau kembali sistem 

persediaan yang diterapkan PD Jati Baru Bandung, yaitu: 

 

1. PD Jati Baru Bandung dapat menambahkan distributor alternatif atau 

distributor lain selain distributor utama dan menerapkan metode 

transortasi model Vogel’s Approximation Method (VAM) untuk 

memeroleh solusi optimal,  menghilangkan selisih antara penawaran dan 

permintaan produk air mineral Aqua 600 ml, dan mengantisipasi biaya 

peluang yang hilang sebesar Rp 104.875 ,- atau sebesar 15,026% dengan 

perhitungan metode transpotasi ini. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan juga model Stepping 

Stone Method dan MODI atau Modified Distribution Method dalam 

metode transportasi sebagai pengujian optimalisasi untuk memeroleh 

solusi yang lebih optimal. 

 


