
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti pada 

perusahaan Vira Baby sehubungan dengan evaluasi pemasok bahan baku kain, maka 

dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan 

1. Pemeringkatan pemasok melalui evaluasi terhadap para pemasok bahan baku 

kain pada perusahaan Vira Baby dilakukan dengan menggunakan metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif tersebut menggunakan formulir penentuan 

bobot dan formulir evaluasi pemasok, cakupan yang dievaluasi dari pemasok 

yaitu aspek keadaan umum, keadaan pelayanan, dan keadaan material. 

2. Ketiga aspek yang dievaluasi dari pemasok terdiri dari aspek keadaan umum, 

keadaan pelayanan, dan keadaan material. Keadaan umum teridiri dari ukuran 

dan kapasitas produksi, fasilitas desain, dan lokasi geografis. Keadaan 

pelayanan terdiri dari waktu penyerahan material, mengikuti instruksi / 

permintaan pembeli, penanganan keluhan dari pembeli, informasi material 

yang diberikan, informasi harga yang diberikan, jangka waktu pembayaran, 

dan jaminan yang diberikan pemasok. Keadaan material terdiri dari kualitas 

material, harga material, dan kondisi kemasan material. 



 

 

 

3. Hasil yang diperoleh peneliti menunjukkan PT. Intrindo di peringkat pertama 

dengan skor sebesar 2,59. Dan yang kedua terdapat PD. Sentosa yang 

memiliki skor 2,21. Selanjutnya yang terakhir adalah CV. Anugrah yang 

mendapat skor 1,89. Berdasarkan hasil tersebut sebaiknya Vira Baby 

memprioritaskan kerjasama dengan peringkat pertama atau PT. Intrindo 

dahulu dan menjadikan peringkat kedua dan ketiga sebagai cadangan apabila 

dibutuhkan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pemasok pada perusahaan Vira Baby, maka 

peneliti mengajukan saran-saran bagi perusahaan sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan Vira Baby memilih prioritas kerjasama dengan PT. 

Intrindo yang sudah terbukti memiliki skor nilai tertinggi pada hasil penelitian 

ini. Bila terjadi hambatan pada PT. Intrindo dalam memenuhi kebutuhan 

bahan baku kain, maka Vira Baby dapat memilih kedua pemasok lain yang 

memiliki peringkat setelah PT. Intrindo. 

2. Demi menjaga kualitas bahan baku dan efektifitas produksi, sebaiknya Vira 

Baby melakukan evaluasi pada tiap pemasoknya secara periodik. Karena 

dengan melakukan evaluasi pada pemasok, maka perusahaan akan dapat 

mengetahui kinerja pemasok ketika konsisten dan ketika mengalami kemajuan 

maupun penurunan. Bila pemasok mengalami penurunan kinerja, maka Vira 

Baby dapat mengkritik dan memberi saran bagi pemasok tersebut. 



 

 

3. Vira Baby sebaiknya mencari pemasok lagi yang dapat diajak bekerjasama 

dalam jangka panjang, bila mendapatkan yang baik maka Vira Baby dapat 

memutuskan kerjasama dengan pemasok yang kinerjanya sangat buruk atau 

dibawah standar menurut Vira Baby. Dengan begitu Vira Baby akan dapat 

menghasilkan produk lebih berkualitas dan lebih efisien dengan minimum 

masalah dari pemasok, karena pemasok akan selalu dinilai kinerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


