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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan 

pada bab yang sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan menjadi beberapa 

poin, yaitu sebagai berikut : 

1. Pengendalian persediaan bahan baku pada UD Cipta Indah belum dapat 

mendukung proses produksi terjadi secara lebih cepat. Yang terjadi 

dalam proses pengendalian persediaan di perusahaan selama ini adalah 

perusahaan hanya mengira-ngira kapan untuk memesan bahan baku kayu 

lokal ataupun kayu dari perhutani dan pada akhirnya tidak jarang 

mengakibatkan kehabisan bahan baku atau malah terjadi penumpukan 

bahan baku yang berujung pada kerusakan pada bahan baku tersebut. 

2. Dengan menggunakan metode EOQ, UD Cipta Indah dapat melakukan 

perhitungan yang tepat berapa jumlah pesanan yang harus segera 

dipesan, baik pemesanan kayu lokal ataupun pemesaan kayu dari 

perhutani. 

3. Dengan perhitungan metode Safety Stock, Maximum Inventory, dan 

Reorder Point (ROP) UD Cipta Indah bisa melakukan perhitungan lebih 

tepat berapa persediaan pengaman yang harus dimiliki, jumlah 

persediaan maksimal yang juga harus dimiliki oleh perusahaan, dan 

perusahaan juga bisa lebih tepat kapan untuk melakukan pemesanan 
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bahan baku kembali baik untuk kayu lokal ataupun bahan baku kayu dari 

perhutani, sehingga tidak terjadi kehabisan bahan baku ataupun 

penumpukan bahan baku. 

4. Berdasarkan perhitungan EOQ, dapat disimpulkan bahwa pemesanan 

bahan baku yang selama ini dilakukan oleh perusahaan terus mengalami 

peningkatan, hal itu seiring dengan kebutuhan bahan baku yang juga 

terus meningkat. Tetapi untuk proses pemesanan bahan baku, UD Cipta 

Indah hanya melakukan perkiraan kapan untuk memesan bahan baku dan 

hanya memperkirakan berapa jumlah bahan baku yang akan dipesan. 

 

B. Saran 

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran dan masukan kepada UD Cipta Indah, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Untuk terus meningkatkan proses produksi yang terjadi di perusahaan, 

maka disarankan pihak UD Cipta Indah melakukan pengendalian 

persediaan bahan baku kayu lokal ataupun kayu dari perhutani secara 

lebih maksimal. 

2. Perusahaan dapat melakukan perhitungan EOQ untuk menentukan berapa 

jumlah pesanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada 

setiap periode pemesanan. 


