
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sistem perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku apel pada UD. 

Ramayana Agro Mandiri yakni apel yang digunakan dalam proses produksi 

adalah apel manalagi yang didapatkan dari beberapa supplier apel baik dari 

Desa Bumiaji maupun di luar Desa Bumiaji. Apel yang digunakan untuk 

pembuatan keripik apel harus apel yang berkualitas atau memiliki kerusakan 

kurang dari 20%. Waktu yang dibutuhkan pada saat pembelian apel hingga 

apel tiba di perusahaan adalah 2 hari. 

2. Peramalan kebutuhan bahan baku apel periode yang akan datang mengalami 

peningkatan. Penggunaan bahan baku apel untuk periode 2 tahun mendatang 

sebesar 177.889,11 Kg apel. Sehingga menghasilkan rata-rata penggunaan 

bahan baku apel adalah sebesar 7.412,046 Kg (atau 285,07 Kg per harinya). 

Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan bahan baku periode 

sebelumnya yakni sebesar 172.856 Kg apel dengan rata-rata kebutuhan 

7.202,33 Kg (atau 277,01 Kg per harinya). 

3. Perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku apel pada agroindustri 

keripik apel UD. Ramayana Agro Mandiri adalah sebagai berikut : 

a. Jumlah pemesanan bahan baku apel ekonomis (EOQ / economis order 

quantity) pada agroindustri tersebut adalah sebesar 7.995,56 Kg untuk 

periode 1 bulan. 

b. Jumlah persediaan pengaman (safety stock) dari persediaan bahan baku 

apel pada agroindustri tersebut adalah sebesar 616,81 Kg. 

c. Jumlah pemesanan kembali bahan baku apel (reorder point) adalah 

sebesar 1.187 yang berarti bahwa perusahaan melakukan pemesanan 

bahan baku apel setelah tingkat persediaan bahan baku apel mencapai 

pada tingkat jumlah sebesar 1.187 Kg.  

d. Jumlah persediaan maksimum yang harus dilakukan oleh perusahaan 

adalah sebesar 8.612,38 Kg apel. Dan jumlah persediaan minimum yang 

dilakukan pihak perusahaan adalah 526,299 Kg apel untuk periode 2 hari. 
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e. Total biaya persediaan yang minimal untuk dikeluarkan oleh pihak 

perusahaan di mana kondisi apel pada jumlah pemesanan ekonomis 

(EOQ) adalah sebesar Rp 373.574  

 

6.2 Saran 

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

untuk dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan seharusnya melakukan penanganan bahan baku lebih baik lagi. 

Termasuk beberapa hal berikut ini : 

a. Memperhatikan frekuensi pemesanan bahan baku apel yang seharusnya 

dilakukan 11 kali dalam 1 tahun atau 32 hari sekali pesan yang akan 

meminimalisasikan keadaan kelebihan bahan baku.  

b. Berhubung bahan baku yang digunakan adalah produk pertanian segar yang 

notabene adalah produk yang mudah rusak, maka perusahaan harus 

mengupayakan produk tersebut tahan hingga 1 bulan yaitu dapat dilakukan 

dengan cara membuat gudang sedemikian rupa hingga mampu menampung 

bahan baku apel tetap terjaga kualitasnya.  

c. Perusahaan juga harus meminimalisasikan biaya penyimpanan apel agar 

tidak terjadi lonjakan biaya, yakni dengan memesan bahan baku apel sesuai 

dengan kebutuhan produksi. 

2. Perusahaan dalam mempersiapkan antisipasi lonjakan kebutuhan bahan baku 

apel untuk periode selanjutnya, dengan cara menambah jumlah supplier apel 

sehingga nantinya diharapkan tidak terjadi kekurangan bahan baku.  


