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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1     Kesimpulan  

1. Setelah dilakukan analisis perhitungan untuk kedua metode EOQ dan 

POQ, tingkat rata-rata persediaan yang ada diperusahaan masih jauh lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan kedua metode tersebut, hal ini terjadi 

karena perusahaan tidak ingin mengambil resiko kekurangan persediaan 

dengan tetap mempertahankan service level yang tinggi sebagai 

anticipation stock. Disamping itu, Alokasi pengguanaan truk metode 

perusahaan tidak sebanding dengan metode EOQ dan POQ, dan terjadi 

penurunan penggunaan truk sebanyak 12 unit pada metode EOQ dan pada 

Metode POQ terjadi penurunan alokasi truk sebanyak 22 unit dalam 2 

tahun. Hal ini disebabkan frekuensi pemesanan yang dilakukan perusahaan 

jauh lebih tinggi bila dibandingkan dari pada metode EOQ dan POQ, 

Karena ukuran kuantitas pengadaan metode perusahaan memiliki selisih 

diantara metode EOQ dan POQ, dari hasil analisis terjadi selisih kuantitas 

sebanyak 16,734 unit pada metode EOQ dan pada Metode POQ terjadi 

selisih kuantitas sebanyak 29,269 unit.  Disamping itu terdapat perbedaan 

dalam menentukan setiap kali penjadwalan pengadaanya sehingga kondisi 

ini menghasilkan selisih total biaya persediaan. Dari hasil analisis, dengan 

menggunakan perhitungan metode EOQ terjadi efisiensi total biaya 

persediaan dengan presentase penghematan sebesar 9.59%, Sedangkan 

pada perhitungan menggunakan metode POQ terjadi efisiensi total biaya 

persediaan dengan presentase penghematan sebesar 15.36%. 

2. Penentuan ukuran kuantitas pengadaan yang dilakukan perusahaan saat ini 

sudah berjalan dengan optimal dengan menetapkan interval waktu pada 

saat pemesanan sesuai dengan kapasitas truk yang digunakan. Hanya saja 

rencana penjadwalan yang ada diperusahaan dilakukan lebih awal dalam 
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mengantisipasi kebutuhan periode selanjutnya dengan tingkat buffer stock 

yang tinggi sehingga berdampak pada sisi persediaan. 

3. Mesikipun metode deterministik tersebut dapat mengoptimalkan biaya 

persediaan. Namun setelah dianalisis dan dievaluasi kembali, khususnya 

pada metode EOQ terdapat kendala kapasitas alat angkut yang digunakan 

dalam setiap kali pengiriman dan disimpulkan tidak dapat diterapkan 

untuk menentukan ukuran lot.  

4. Metode yang lebih tepat digunakan pada saat dilakukan pesanan dilakukan 

berdasarkan inverval waktu atau lebih mendekati kepada sistem Periodic 

Order Quantity dengan menyesuaikan pada kapasitas kendaraan yang 

digunakan oleh perusahaan. Adapun upaya dalam menciptakan efisiensi 

biaya persediaan dapat ditanggulangi dengan berbagai kebijakan maupun 

dengan cara lain seperti diarahkan pada pertimbangan mengenai kapan 

waktu pesanan yang harus dilakukan dibandingkan dengan jumlah 

kuantitas yang harus dipesan yaitu dengan menggunakan forecasting, 

model persediaan porbabilistik, dan rencana penjadwalan pengadaan 

dengan menggunakan Distribution Requirement Planning. 

 

5.2     Saran 

Dari proses penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dan 

rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengembangkan dan menerapkan metode forecasting lainnya dengan 

horizon waktu yang lebih panjang, juga dapat mengembangkan teknik lot 

sizing dengan model heuristic, maupun mempertimbangkan faktor-faktor 

lainnya yang masih dapat dilakukan pengamatan lanjutan dengan 

menggunakan model simulasi monte carlo. 
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2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan maupun alternatif kepada perusahaan dalam 

membantu memprediksikan permintaan, maupun didalam keputusan 

pengendalian persediaan seperti;  

 Hasil prediksi dengan teknik peramalan yang terbaik didalam 

merencanakan dan penjadwalan jangka menengah yaitu dengan 

menggunakan metode Time series Single Exponential Smoothing. 

Tidak lepas dari itu, agar performa hasil peramalan ini mendekati 

kepada kondisi aktualnya perusahaan perlu memonitor kembali 

pada laju permintaan pelanggannya dan tingkat persediaannya, 

seperti mempertimbangkan faktor jumlah persediaan minimal yang 

ada digudang pada periode sebelum dilakukan pemesanan atau 

pengadaan.  


