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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasar hasil analisis dan pembahasan yang peneliti lakukan, peneliti 

menyimpulkan: 

1. Perusahaan ketika menerapkan metode ROP dan EOQ pada bahan combed 

terbukti mampu untuk mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan 

pembelian kembali, jumlah pembelian yang optimal, serta terbukti mampu 

menghemat biaya persediaan karena frekuensi pembelian menjadi lebih 

sedikit dibandingkan sebelum menerapkan ROP dan EOQ. 

2. Perusahaan ketika menerapkan metode ROP dan EOQ pada bahan polo 

terbukti mampu untuk mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan 

pembelian kembali, jumlah pembelian yang optimal, serta terbukti mampu 

menghemat biaya persediaan karena frekuensi pembelian menjadi lebih 

sedikit dibandingkan sebelum menerapkan ROP dan EOQ. 

3. Perusahaan ketika menerapkan metode ROP dan EOQ pada bahan american 

drill terbukti mampu untuk mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan 

pembelian kembali, jumlah pembelian yang optimal, serta terbukti mampu 

menghemat biaya persediaan karena frekuensi pembelian menjadi lebih 

sedikit dibandingkan sebelum menerapkan ROP dan EOQ. 

5.2  Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan atau kesulitan. Pertama, Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi tidak berkenan mengungkapkan informasi terkait nama 

pemasok karena informasi tersebut menurut perusahaan adalah rahasia. Peneliti 
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mengungkapkan nama pemasok dengan sebutan pemasok pertama, kedua, dan ketiga. 

Perusahaan hanya berkenan memberikan informasi pemasok terkait harga, waktu 

pemesanan, sistem pembayaran, kemampuan dalam memasok. Data ini sebenarnya 

sudah cukup untuk digunakan dalam penelitian ini, namun jika perusahaan berkenan 

untuk memberikan informasi nama pemasok maka informasi terkait pemasok akan 

menjadi lebih lengkap. Kedua, peneliti memerlukan waktu untuk bisa memahami 

secara detail Pratama Jaya Perkasa Konveksi. Pemahaman bisnis yang menyeluruh 

pada Pratama Jaya Perkasa Konveksi ini berhubungan dengan metode yang akan 

digunakan penulis untuk menyelesaikan masalah yang ada. Peneliti harus bisa 

memahami seperti tipe perusahaan, kondisi pemasok untuk bisa memberikan 

penyelesaian masalah dengan metode yang tepat.  

5.3 Saran dan Implikasi Penelitian 

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk bisa memperhatikan tipe 

perusahaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan metode ROP 

dan EOQ. Peneliti selanjutnya juga harus mempertimbangkan kondisi pemasok terlebih 

dahulu sebelum memutuskan menggunakan metode ROP dan EOQ. Berbeda tipe 

perusahaan maka metode yang digunakan juga bisa berbeda. Metode ROP dan EOQ 

yang bisa diterapkan di Pratama Jaya Perkasa Konveksi belum tentu bisa diterapkan di 

perusahaan lain, sehingga karakteristik perusahaan harus menjadi perhatian peneliti 

selanjutnya. Peneliti menyarankan kepada Pratama Jaya Perkasa Konveksi untuk 

menerapkan ROP dan EOQ dalam pengelolaan persediaan. ROP dan EOQ mampu 

untuk mengetahui kapan perusahaan harus membeli bahan baku serta jumlah pembelian 

yang optimal. Penerapan EOQ juga terbukti mampu menghemat biaya persediaan 

perusahaan karena frekuensi pembelian kepada supplier menjadi lebih sedikit.  

 


