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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti pada 

UD. Lestari Box Semarang sehubungan dengan evaluasi pemasok bahan baku 

yellowboard, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 

1. Pemeringkatan pemasok melalui evaluasi terhadap para pemasok bahan 

baku yellowboard pada UD.Lestari Box Semarang  dilakukan dengan 

menggunakan formulir penentuan bobot dan formulir evaluasi pemasok, 

point 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 nilai tertinggi didapat oleh 

Vista Kertas dengan skor nilai total sebesar 2,18. Untuk peringkat kedua 

ditempati oleh PT. Mahkota Jaya dengan skor nilai total sebesar 2,11. 
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Kemudian untuk peringkat peringkat terakhir ditempati oleh Sinar Budaya 

dengan skor nilai total sebesar 1,77. Berdasarkan hasil tersebut sebaiknya 

UD.Lestari mengambil keputusan untuk memprioritaskan kerjasama 

dengan peringkat pertama dahulu yaitu visa kertas dan menjadikan 

peringkat kedua dan ketiga sebagai cadangan apabila dibutuhkan. 

5.2.  Saran 

   Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pemasok pada UD.Lestari Box, maka  

peneliti mengajukan saran-saran bagi perusahaan sebagai berikut : 

1. Sebaiknya UD. Lestari Box mengutamakan untuk bekerjasama dengan 

Visa kertas yang memiliki skor nilai tertinggi pada hasil penelitian ini. 

Bila terjadi hambatan pada Visa kertas dalam memenuhi kebutuhan bahan 

baku yellowboard, maka UD.Lestari Box  dapat memilih kedua pemasok 

lain yang memiliki peringkat setelah Visa kertas. 

2. UD.Lestari perlu melakukan batas penggunaan bahan baku Yellowboard 

dengan jumlah 200-500 karton per hari. Jika penggunaan sudah mencapai 

batas tersebut maka perusahaan harus segera melakukan pemesanan  bahan 

baku kembali agar tidak terjadi kekosongan pada persediaan bahan baku. 

3. UD.Lestari perlu melakukan negosiasi kembali dengan supplier atas 

kerjasama yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan komunikasi atau 

keterlambatan pengiriman yang seringkali terjadi.  
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4. Perusahaan perlu melakukan penyetokan bahan baku untuk menjamin 

perusahaan  tidak mengalami kehabisan bahan baku yang dapat 

mengganggu kelancaran produksi 

5. Untuk pertimbangan  biaya pengeluaran yang paling kecil, perusahaan 

perlu melakukan pengevaluasian kembali terhadap kebijakan dalam 

pengambilan keputusan  yang selama ini diterapkan di dalam UD.Lestari 

Box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


