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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peringkat pemasok terbaik bahan baku material semen adalah UD. Damai 

dengan skor 0,264; UD. Aman dengan skor 0,263; UD. Ben Berkah 

dengan skor 0,247; dan UD. Bagas dengan skor 0,226 

2. Peringkat pemasok terbaik bahan baku material batu bata adalah UD. 

Bagas dengan skor 0,315; UD. Aman dengan skor 0,272; UD. Damai 

dengan skor 0,245; dan UD. Ben Berkah dengan skor 0,168 

3. Peringkat pemasok terbaik bahan baku material pasir adalah UD. Bagas 

dengan skor 0,307; UD. Aman dengan skor 0,287; UD. Ben Berkah 

dengan skor 0,216; dan UD. Damai dengan skor 0,190 

4. Pada ketiga bahan baku yaitu semen, batu bata dan pasir diketahui bahwa 

UD. Aman mendapatkan peringkat kedua dari semua bahan baku tersebut 

yang artinya dapat menjadi alternatif kedua apabila pemasok pada 

alternatif pertama tidak dapat memenuhi ketiga bahan baku tersebut. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah: 

1. Sebaiknya pihak CV. Bagiyat Mitra Perkasa memilih pemasok terbaik 

untuk masing-masing bahan baku, karena akan dapat memaksimalkan 

kinerjanya di lapangan. Dalam hal ini untuk semen, CV. Bagiyat Miitra 

Perkasa sebaiknya mengganti pemasok pada UD. Damai. Karena seperti 

yang terlihat frekuensi pembelian sebelumnya UD. Damai menjadi 

pemasok kedua dan UD. Aman menjadi pemasok pertama, namun  skor 

yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa UD. Damai 

lebih baik daripada UD. Aman. Skor yang berbeda sangat tipis antara UD. 

Damai dan UD. Aman (0,264 dan 0,263) menunjukkan bahwa persaingan 

antara keduanya sangat ketat dan tidak terlepas kemungkinan memilih 

pemasok peringkat kedua yaitu UD. Aman. Untuk batu bata dan pasir 

sebaiknya meneruskan pembelian pada UD. Bagas karena dari hasil skor 

terpilih sebagai pemasok terbaik. Selanjutnya, apabila UD. Bagas kurang 

bisa memenuhi pesanan maka dapat membeli pada pemasok peringkat 

kedua, dan seterusnya. Namun prioritas utama tetap pada UD. Bagas. 

2. Pada penelitian serupa di masa mendatang dapat dilakukan perbandingan 

antara pemasok yang sama tetapi perusahaan yang berbeda. Misalnya 

salah satu pemasok yang menjual semen dibandingkan dengan beberapa 

perusahaan konstruksi yang membeli semen pada pemasok tersebut. 
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