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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pola produksi konstan untuk periode bulan Januari hingga Oktober 2019 

memiliki biaya tambahan ter-rendah yaitu Rp. 986.750,00 dibandingkan 

dengan pola produksi bergelombang yaitu Rp. 1.261.750,00 ; pola produksi 

moderat yaitu Rp. 1.219.500,00 dan pola produksi dari CV. Buana Raya yaitu 

Rp. 1.349.000,00. Dan selisih biaya tambahan yang harus dikeluarkan antara 

pola produksi perusahaan dan biaya tambahan pola produksi ter-rendah yaitu 

pola produksi konstan adalah sebagai berikut : 

Biaya tambahan pola produksi perusahaan – biaya tambahan pola konstan 

= 1.349.000 – 986.750 

= 362.250 

Jadi, selisih biaya tambahan pola produksi perusahaan dengan pola produksi 

konstan adalah Rp. 362.250,00 

2. Perencanaan pola produksi untuk periode November dan Desember 2019 

berdasarkan peramalan penjualan berdasarkan perhitungan hasil yaitu sebagai 

berikut 

a. pola produksi Konstan yaitu Rp. 45.000,00;  

b. pola produksi Bergelombang yaitu Rp. 170.250,00;  

c. pola produksi Moderat yaitu Rp. 99.000,00. 
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3. Jadi dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pola produksi konstan memiliki 

biaya peramalan penjualan yang ter-rendah yaitu sebesar Rp. 45.000,00. 

Sehingga CV. Buana raya dapat menentukan dan memilih pola produksi yang 

sesuai CV. Buana Raya dari ketiga pola produksi tersebut untuk digunakan 

pada periode November dan Desember 2019. 

4. Untuk pola produksi disarakan menggunakan pola produksi konstan, hal ini 

dapat dilihat dari evaluasi produksi bulan Januari sampai Oktober 2019 

ditambah dengan hasil peramalan bulan November dan Desember, 

dikarenakan memiliki biaya tambahan yang ter-rendah dari pola produksi 

Bergelombang, dan pola produksi Moderat, dengan perhitungan sebagai 

berikut :  

a. Pola produksi Konstan : 

Evaluasi pola produksi Januari sampai Oktober + peramalan  

986.750 + 45.000  

= Rp. 1.031.750,00 

b. Pola produksi Moderat : 

Evaluasi pola produksi Januari sampai Oktober + peramalan  

1.219.500+ 99.000 

= Rp. 1.318.500,00 

c. Pola Produksi Begerlombang : 

Evaluasi pola produksi Januari sampai Oktober + peramalan  

1.261.750 + 170.250 

= Rp. 1.432.000,00 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini memberikan saran 

kapada CV. Buana Raya sebagai berikut : 

1. Peramalan untuk bulan November dan Desember tersebut diharapkan dapat 

menjadikan acuan untuk penjualan yang akan datang dan melakukan 

antisipasi penjualan yang meningkat pada tiap akhir tahun. 

2. Hasil perhitungan tersebut merupakan hasil perhitungan Evaluasi bulan 

Januari sampai Oktober dan Peramalan bulan November dan Desember 2019. 

Sehingga disarankan menggunakan pola produksi konstan sebagai pola yang 

dapat digunakan guna memenuhi penjualan pasar. 

3. Implikasi manajerial  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak CV. Buana Raya, 

antara lain : 

1 Bagian produksi CV. Buana Raya 

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guna menentukan pola 

produksi berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan guna 

menurunkan biaya tambahan produksi bagi CV. Buana Raya 

b. Memaksimalkan laba bagi perusahaan CV. Buana Raya, 

dikarenakan sudah meminimalisir biaya tambahan produksi 

berdasarkan pola produksi yang sudah dihitung. 

c. Sebagai bahan evaluasi akan perbandingan biaya tambahan yang 

dikeluarkan oleh CV. Buana Raya akan pola produksi milik CV. 

Buana Raya dengan pola produksi lainnya yaitu pola produksi 

konstan, pola produksi bergelombang, dan pola produksi moderat. 

d. Menyiapkan kapasitas penyimpanan yang lebih luas untuk 

penyimpanan Persediaan Akhir produksi, jika ingin menerapkan 

pola produksi konstan dikarenakan bis dilihat dalam tabel 4.4. 
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halaman 53. Bisa dilihat bahwa pola produksi tersebut 

menghasilkan Persediaan Akhir produksi cukup besar. 

e. Menurunkan biaya penyimpanan untuk menekan biaya tambahan 

pada pola produksi konstan, sehingga diharapkan biaya tambahan 

produksi makin rendah. 

f. Meningkatkan produksi untuk rencana peramalan November dan 

Desember 2019 agar dapat menyamai jumlah produksi pada 

November dan Desember 2018. 

2 Bagian pemasaran CV. Buana Raya 

a. Sebagai bahan acuan ramalan penjualan untuk produksi berikutnya 

berdasarkan metode yang sudah digunakan oleh peneliti untuk 

meramalkan penjualan pada tahun berikutnya. 

b. Dapat mengantisipasi kenaikan penjualan pasar berdasarkan hasil 

peramalan dengan metode yang digunakan peneliti. 

c. Meningkatkan pemasaran agar penjualan November dan Desember 

2019 sama dengan penjualan September dan Oktober 2019. 


