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 BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa:  

a. Pembelian optimal per tahun dalam sekali pesan pada 2017 adalah sebesar 

176,4 ton  dengan elastisitas pemesanan ±54,8 ton untuk kotoran sapi. 

Sedangkan untuk kotoran ayam adalah 175,4 ton dengan elastisitas pemesanan 

±54,2 ton . Pembelian bahan baku pada hasil peramalan tahun 2017 adalah 9 

kali untuk kotoran sapi dan 7 kali untuk kotoran ayam.   

b. Pada peramalan tahun 2017 dengan menggunakan metode EOQ probabilistik 

CV. Tani Jaya Perkasa mendapatkan titik pemesanan kembali  adalah 47 ton 

untuk kotoran sapi dan 48 ton untuk kotoran ayam. Berarti perusahaan sudah 

harus melakukan pemesanan kembali pada saat persediaan tinggal 47 ton pada 

kotoran sapi dan 48 ton pada kotoran ayam  

c. Besarnya safety stock bahan baku peramalan tahun 2017 adalah sebesar 41,59 

ton untuik kotoran sapi atau dibulatkan menjadi 42 ton, artinya bahwa 

perusahaan harus memiliki persediaan lebih sebesar 42 ton. Sedangkan unyuk 

kotoran ayam sebesar 35,72 ton  dibulatkan menjadi 36 ton, artinya bahwa 

perusahaan harus memiliki persediaan lebih sebesar 36 ton untuk 

mengantisipasi permintaan yang lebih besar dari normal.   
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d. Besarnya BTP keseluruhan bahan baku berdasar EOQ Probabilistik pada 

peramalan tahun 2017 adalah sebesar Rp 5.466.051,00 sehingga perusahaan 

bisa lebih efisien biaya sebesar Rp 914.926,00 atau 14%. 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini memberikan  rekomendasi 

sebagai berikut:  

1. Persusahaan sebaiknya meninjau kembali kebijakan pengadaan persediaan 

bahan baku saat ini. 

2. Untuk lebih meningkatkan efisiensi persediaan bahan baku CV. Tani Jaya 

Perkasa disarankan untuk melakukan evaluasi dalam kebijakan pengadaan 

bahan baku. Dengan menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ)  

probabilistik dalam pemesanan bahan baku baik kotoran sapi dan ayam dapat 

memberikan penghematan biaya persediaan.   

3. Agar selalu mampu memenuhi permintaan pada tahun 2017 dan  tidak  

mengalami keterlambatan proses produksi atau kehabisan bahan baku, 

perusahaan harus memiliki sefety stock dan melakukan reorder point secara 

tepat.  

4. Untuk mendukung kelancaran pengadaan bahan baku dengan EOQ 

perusahaan hendaknya mencari  dan menjalin hubungan kerja sama jangka 

panjang dengan satu pemasok yang kompeten dan dapat diandalkan.  

 


