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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 4, dapat ditarik kesimpulan 

yaitu sebagai berikut : 

 

5.1.1. Aliran Material 

Manajemen rantai pasokan pada bahan baku kain, dakron dan plastik 

packing untuk pemesanan yang dilakukan Home Industry MONICA 

COLLECTION menggunakan aplikasi pesan instan Whatsapp. Sedangkan 

untuk bahan baku benang, hiasan dan piterban untuk pemesanan dilakukan 

secara langsung datang ke toko dan dibeli oleh pemilik dari Home Industry 

MONICA COLLECTION sendiri. Pemesanan yang telah dibuat oleh Home 

Industry MONICA COLLECTION kepada supplier PT. Renette ( kain ), PT. 

Hilon ( dakron ), dan Pak Ficky ( plastik packing ) akan mengirim bahan baku 

kain, dakron dan plastik packing setelah Home Industry MONICA 

COLLECTION melakukan pembayaran untuk setiap bahan baku yang dipesan. 

Manajemen rantai pasokan pada Home Industry MONICA 

COLLECTION untuk proses produksi bantal dan guling secara keseluruhan 

dalam pembuatan 1 buah produk bantal atau guling membutuhkan waktu sekitar 

54 menit dengan proses pertama membuka kain dari 1 roll dan menatanya diatas 

meja kemudian akan dibuat pola diatas kain yang sudah ditata, kain yang sudah 

diberi pola akan dipotong sesuai dengan gambar pola, lalu kain tersebut 

kemudian dijahit sesuai gambar pola dan diobras setelahnya, setelah itu akan 

dimasukan dakron ke bantal dan guling secukupnya dan dilakukan finishing 

dengan menjahit sisi kain tempat dimana untuk memasukan dakron, memasang 

hiasan dan piterban, proses terakhir yaitu packing memasukkan produk bantal 

dan guling kedalam plastik packing sesuai dengan ukuran dan jenisnya. 
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Manajemen rantai pasokan distributor untuk sistem pemesanan dari para 

distributor Bali, Surabaya dan Semarang dengan menggunakan pesan singkat 

instan Whatsapp, setelah pemesanan dibuat dari para distributor produk bantal 

dan guling akan dikirim sesuai dengan jenis dan banyaknya yang dipesan 

setelah  melakukan pembayaran. Pengiriman yang digunakan Home Industry 

MONICA COLLECTION dengan menggunakan jasa antar ekspedisi Sadana. 

Produk bantal dan guling yang sudah diterima oleh distributor akan disortir jika 

ada bantal dan guling yang tidak sesuai maka akan di retur dan akan dikirim 

kembali oleh Home Industry MONICA COLLECTION. 

Manajemen rantai pasokan konsumen akhir, konsumen akhir yang 

memesan produk bantal dan guling adalah masyarakat yang ada di sekitar 

pabrik dan juga yang sudah mengenal usaha ini, sehingga para konsumen akhir 

dapat langsung memesan produk bantal dan guling ini secara langsung dan 

dapat memilih jenis bantal dan guling yang diinginkan. 

 

5.1.2. Aliran Informasi 

Manajemen rantai pasokan konsumen akhir untuk rata – rata produksi 

dari bulan Oktober 2018 hingga Februari 2019 yaitu sekitar 10 unit jenis produk 

bantal dan guling. Waktu tunggu dalam produksi tanpa pesanan ini dibuat ketika 

pesanan dari para distributor sudah terpenuhi yang masih memiliki bahan baku 

kain yang masih tersisa dapat digunakan untuk pembuatan bantal dan guling 

tanpa pesanan. Produk bantal dan guling yang digunakan oleh konsumen akhir 

akan memberikan kritik dan saran dari produk bantal dan guling yang 

diproduksi. Kritik yang diberikan yaitu terjadi kelunturan pada warna bantal 

dan guling yang digunakan, warna yang sering luntur adalah warna merah dan 

kritik lainnya mengenai harga jual yang mahal. Saran yang diberikan untuk 

menggunakan bahan baku kain dengan warna yang lebih cerah sehingga 

mengurangi tingkat kelunturan bantal dan guling. 

Manajemen rantai pasokan distributor, distributor dari Home Industry 

MONICA COLLECTION yaitu distributor dari Bali, Surabaya dan Semarang 

yang memiliki tempat penyimpanan yang besar. Waktu tunggu mulai pesanan 
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dibuat hingga waktu pengiriman sekitar 8 hari untuk pemesanan 500 unit jenis 

produk bantal dan guling. Pembayaran dilakukan 1 – 2 jam setelah melakukan 

pemesanan ke Home Industry MONICA COLLECTION. Dalam pengiriman 

ekspedisi Sadana menggunakan transportasi truk dan kapal dalam 

mengantarkan bantal dan guling ke distributor. Waktu tunggu untuk pengiriman 

ke Bali sekitar 2 – 3 hari, ke Surabaya sekitar 1 – 2 hari dan untuk Semarang 

sekitar 1 hari.  

Manajemen rantai pasokan pada Home Industry MONICA 

COLLECTION dalam produksinya memiliki bahan sisa setiap produksi seperti 

sisa kain kapas sekitar 8 x 6 cm untuk 1 produk. Kapasitas yang dapat 

diproduksi dalam satu bulan sekitar 1600 unit jenis produk bantal dan guling. 

Waktu tunggu dalam menjahit membutuhkan 30 detik dan pembuatan krill 

sebagai hiasan produk bantal dan guling. Produk bantal dan guling tanpa 

pesanan untuk konsumen akhir akan diberi label nama Home Industry 

MONICA COLLECTION pada akhir proses produksi sedangkan untuk pesanan 

dari distributor tidak diberi label nama Home Industry MONICA 

COLLECTION karena para distributor akan memberikan label nama dagang 

dengan nama perusahaan mereka sendiri. Untuk forecasting bulan berikutnya 

dihitung rata – rata penjualan dari 2 bulan sebelumnya. 

Manajemen rantai pasokan bahan baku kain memiliki waktu tunggu 

sekitar 3 jam dari pesanan dibuat hingga bahan baku tiba di pabrik, bahan baku 

dakron memiliki waktu tunggu sekitar 6 jam dari pesanan dibuat hingga tiba di 

pabrik dan plastik packing memiliki waktu tunggu sekitar 3 hari mulai pesanan 

dibuat dan waktu pengiriman sekitar 2,5 jam sampai ke Home Industry 

MONICA COLLECTION. Pengiriman bahan baku kain menggunakan 

transportasi dari pemasok, pengiriman bahan baku dakron menggunakan 

transportasi yang disediakan oleh pemasok dan plastik packing  menggunakan 

jasa antar ekspedisi JNE. Jadwal pembayaran untuk supplier 15 – 30 menit 

setelah melakukan pemesan. Sedangkan bahan baku benang, hiasan dan 

piterban memiliki waktu tunggu sekitar 1 jam mulai dari pesanan hingga bahan 

benang, hiasan dan pietrban dibawa ke tempat produksi dan jadwal pembayaran 
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dilakukan setelah selesai melakukan pemesanan, pembelian benang, hiasan dan 

piterban dilakukan secara langsung oleh pemilik Home Industry MONICA 

COLLECTION dan langsung dibawa ke tempat produksi bantal dan guling. 

 

5.1.3. Aliran Keuangan 

Manajemen rantai pasokan konsumen akhir melakukan pembayaran 

tunai secara langsung ke tempat pabrik karena langsung bertemu dengan 

pemilik dan pembelian dengan jumlah produk bantal dan guling yang sedikit. 

Manajemen rantai pasokan distributor untuk pembayaran setiap produk 

bantal dan guling yang dipesan dengan menggunakan metode pembayaran 

transfer rekening karena lokasi para distributor jauh dan jumlah yang dipesan 

tidak sedikit.  

Manajemen rantai pasokan bahan baku kain, dakron dan plastik packing 

dalam pembayarannya juga menggunakan transfer rekening karena lokasi yang 

jauh. Sedangkan untuk bahan baku benang, hiasan dan piterban dilakukan 

secara langsung ditoko. Harga bahan baku kain Jepang Rp 1.800.000,00 / roll, 

kain Katun Rp 1.200.000,00 / roll dan kain Kapas Rp 1. 260.000,00 / roll. Harga 

bahan baku dakron Gulungan Rp 910.000,00 / roll dan dakron Kiloan Rp 

40.000,00 / kg. Harga bahan baku benang besar Rp 132.000,00 / lusin, hiasan 

Rp 2.500,00 / unit dan piterban Rp 25.000,00 / roll. Harga plastik packing Rp 

7.000,00 / lembar.  

 

5.1.4. Model Manajemen Rantai Pasokan Home Industry MONICA 

COLLECTION 

Rantai pasokan yang dimulai dari supplier, manufacturer dan 

distribution memiliki aliran material, aliran informasi dan aliran keuangan yang 

saling berkaitaan satu sama lain. Dengan di deskripsikan ketiga aliran ini akan 

memudahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Home Industry 

MONICA COLLECTION sehingga dapat dicari solusi yang tepat. 

Dari 3 aspek yang dijelaskan dari aliran material, aliran informasi dan 

aliran keuangan yang ditemukan permasalahan salah satunya kelebihan 
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permintaan, cara mengatasi kelebihan permintaan dengan cara proses 

produksinya dialihkan ke tempat jahit lain sehingga tetap dapat memenuhi 

permintaan pesanan dari distributor. 

Permasalahan lainnya adalah retur produk bantal dan guling karena 

kendala pada saat pengiriman yang membuat produk bantal dan guling menjadi 

basah, produk bantal dan guling yang basah sekitar 50 % dari keseluruhan yang 

dikirim. Solusi permasalahan dari retur produk yang basah dengan mengganti 

dan mengirim kembali ke distributor.  

Permasalahan yang ditemukan dari aliran material, aliran informasi dan 

aliran keuangan yaitu pengiriman bahan baku kain yang tidak sesuai dengan 

permintaan Home Industry MONICA COLLECTION akan diretur kembali ke 

pemasok, dengan adanya retur bahan baku kain dapat mempengaruhi jumlah 

produksi dan akan memiliki waktu tunggu dalam pengiriman bahan baku kain. 

 

5.2. SARAN  

Dari uraian analisis yang sudah di jelaskan, saran yang dapat diberikan yaitu 

sebagai berikut : 

1. MONICA COLLECTION untuk mengatasi produk bantal dan guling 

yang basah saat pengiriman ke distributor yaitu dapat memperbaiki 

kembali packaging produk bantal dan guling dengan lebih baik lagi 

sehingga produk bantal dan guling tidak basah saat proses pengiriman. 

2. Beberapa unit produk bantal dan guling yang dialihkan ke tempat jahit 

lain, sebaiknya ditingkatkan sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan 

produk bantal dan guling sehingga MONICA COLLECTION yang 

memproduksi 90% dari keseluruhan memiliki lebih banyak waktu dan 

memfokuskan untuk mengurangi produk cacat yang dihasilkan. 

3. Dalam pemesanan bahan baku kain agar tidak terjadi retur karena tidak 

sesuai dengan keinginan Home Industry MONICA COLLECTION 

dapat meminta konfirmasi bahan baku kain yang akan dikirim sehingga 

sebelum dikirim pihak Home Industry MONICA COLLECTION 

mengetahui bahan baku kain seperti apa yang akan dikirim. 


