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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu 

simpulan yaitu : 

1. Total biaya persediaan menurut kebijakan perusahaan sebesar Rp 5.996.632,-. 

Sedangkan total biaya persediaan yang dikeluarkan perusahaan bila 

menggunakan metode EOQ adalah sebesar Rp 3.148.843,-, dengan menggunakan 

metode POQ sama dengan EOQ yaitu sebesar Rp 3.148.843,-. Total biaya 

persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan bila menggunakan metode JIT 

adalah Rp 2.233.221,-, dapat diketahui penghematannya dari kebijakan 

perusahaan dengan metode EOQ atau POQ adalah sebesar Rp 2.847.789, dan dari 

kebijakan perusahaan dengan metode JIT adalah sebesar Rp 3.763.411,-. 

2. Frekuensi pemesanan yang awalnya 12 kali dalam 1 tahun dengan 

menggunakan metode EOQ bisa menjadi 3 kali dalam 1 tahun, jika dengan 

menggunakan metode POQ yang awalnya 12 kali dalam 1 tahun menjadi 4 kali 

dalam 1 tahun, dan apabila menggunakan metode JIT bisa menjadi 2 kali dalam 1 

tahun.. Selama ini perusahaan membeli rata-rata bahan baku sebesar 22904,16 kg, 

sedangkan jika menggunakan metode EOQ dan POQ sebesar 80740 kg, dan 

menggunakan metode JIT sebesar 139680,2 kg. 

3. PT. Asia Pramulia tidak menetapkan adanya persediaan pengaman dalam 

kebijakanya, sedangkan dalam metode EOQ, perusahaan harus mengadakan 

persediaan pengaman untuk memperlancar proses produksi dengan jumlah 5024 

kg. Adanya titik pemesanan kembali dalam metode EOQ untuk mengantisipasi 

keterlambatan pengiriman bahan baku. Menurut metode EOQ, perusahaan harus 

melakukan pemesanan bahan baku kembali saat persediaan bahan baku berada 

pada tingkat jumlah sebesar 9605 kg. 

4. Metode POQ dan JIT tidak terdapat perhitungan Safety Stock dan Re Order 

Point, hanya pembelian rata-rata bahan baku, frekuensi pemesanan, dan total 

biaya persediaan 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah perusahaan 

sebaiknya meninjau kembali kebijakan persediaan bahan baku yang selama ini 

telah dilakukan perusahaan, yaitu: 

1. Perusahaan bisa menerapkan metode JIT karena total biaya persediaan yang 

dihasilkan lebih sedikit daripada metode EOQ dan POQ dengan melihat 

hasil dari jumlah pembelian rata-rata bahan baku dikalikan dengan frekuensi 

pemesanan sesuai dengan metode JIT. 

2. Tetapi perusahaan bisa juga menerapkan metode EOQ yang telah terbukti 

menghasilkan total biaya persediaan yang lebih efisien meskipun jumlahnya 

sama dengan total biaya persediaan yang dihasilkan metode POQ, dan lebih 

sedikit dari metode JIT. Tapi dengan jumlah pembelian rata-rata bahan baku 

yang dihasilkan metode POQ dikalikan dengan frekuensi pemesanannya 

jumlahnya lebih banyak daripada hasil dari metode EOQ, begitu juga dengan 

metode JIT yang hasilnya lebih banyak daripada hasil EOQ maupun POQ. 

Dengan menggunakan metode EOQ dapat menyediakan persediaan 

pengaman yang jumlahnya sesuai dengan yang dihasilkan jika menggunakan 

metode EOQ, untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku biji plastik agar 

proses produksi tidak terganggu, dan menerapkan titik pemesanan kembali 

atau Re Order Point untuk menghindari keterlambatan pemesanan bahan 

baku. 

3. Perusahaan sebaiknya menerapkan metode EOQ, karena Perusahaan 

mempunyai gudang tempat penyimpanan bahan baku yang cukup luas. 

Dengan jumlah setiap kali pesan sebesar 80740 kg dengan frekuensi 

pemesanan 3 kali dalam 1 tahun, gudang PT. Asia Pramulia sanggup 

menyimpannya karena gudang yang luas dan PT. Asia Pramulia masih 

mempunyai cadangan tempat penyimpanan. 
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