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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Untuk melakukan pembelian persediaan bahan baku paling ekonomis 

dalam periode 1 tahun jumlahnya adalah sebesar 35 roll dengan 

elastisitas ±3 roll dengan frekuensi 7 kali pemesanan dalam 1 tahun. 

b. Setelah dilakukan perhitungan peramalan dengan metode EOQ 

Probabilistik didapatkan bahwa titik pemesanan kembali bahan baku 

dakron roll pada Monica Collection adalah sebesar 2,58 roll. Maka 

Monica Collection sebaiknya melakukan pemesanan bahan baku 

kembali ketika persediaan yang ada di gudang sudah mencapai 2,58 

roll. 

c. Safety stock dari hasil peramalan yang telah dilakukan adalah sebesar 

0,21 roll. Hal ini berarti bahwa Monica Collection harus memiliki 

persediaan diatas 0,21 roll untuk memenuhi permintaan yang bisa 

mengalami kenaikan secara tiba-tiba. 

d. Total Inventory Cost (TIC) berdasarkan metode EOQ Probabilistik 

dalam periode 1 tahun adalah sebesar Rp. 2.705.398,00 sehingga 

Monica Collection dapat melakukan penghematan sebesar Rp. 

416.462,00 atau sekitar 13,34% dari biaya yang dibutuhkan saat ini 

yaitu sebesar Rp. 3.121.860,00. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan analisis yang telah diakukan, penelitian ini 

memberikan rekomendasi kepada Monica Collection sebagai berikut : 

a. Monica Collection sebaiknya melakukan peninjauan ulang terhadap 

kebijakan mengenai persediaan bahan baku saat ini dalam jangka 

waktu 1 tahun sekali. 

b. Monica Collection dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan 

persediaan bahan baku saat ini dengan menggunakan atau 

menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) pada 

persediaan bahan baku dakron roll untuk dapat lebih meningkatkan 

efisiensi biaya persediaan. Metode Economic Order Quantity (EOQ) 

yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada pada 

Monica Collection. 

c. Monica Collection disarankan untuk memiliki safety stock serta 

menerapkan titik pemesanan kembali secara tepat agar semua 

permintaan dapat terpenuhi tanpa adanya kekurangan bahan baku 

ataupun penumpukan yang dapat menghambat produksi dan 

menambah biaya. 

d. Monica Collection sebaiknya memastikan pemasok mereka mampu 

memasok dengan jumlah dan rata-rata waktu yang sesuai agar tidak 

ada faktor lain yang mungkin membuat persediaan bahan baku 

mengalami masalah. 
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