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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan dan pengolahan data yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kuantitas pemesanan yang dilakukan oleh 

Usaha Produksi Sofa ORIENT Pekanbaru agar biaya yang dikeluarkan lebih 

efisien, yaitu : 

1. Untuk bahan baku kayu sebesar 93 m
3
 per pesanan, dan bahan baku kain 

jok sebesar 12 m per pesanan. Dengan frekuensi pembelian optimum 

bahan baku kayu sebesar 114 kali per tahun dan bahan baku kain jok 

sebesar 21 kali per tahun. 

2. Untuk penghematan biaya persediaan, bahan baku kayu biaya total 

persediaan berdasarkan yang ditentukan oleh Usaha Produksi Sofa 

ORIENT Pekanbaru sebesar Rp 64.791.463, jika dibandingkan dengan 

proses perhitungan dengan menggunakan metode EOQ, yaitu sebesar Rp 

46.387.500. Jadi dengan menggunakan metode EOQ dalam melakukan 

perhitungan biaya persediaannya, perusahaan akan menghemat biaya 

persediaan sebesar Rp 18.403.963 atau sebesar 28 % dari selisih menurut 

perhitungan EOQ. 

Sedangkan untuk bahan baku kain jok, biaya persediaan yang ditentukan 

oleh perusahaan sebesar Rp 6.205.000, setelah dilakukan perhitungan 

dengan 



76 
 

 
 

menggunakan metode EOQ sebesar Rp 4.245.000, perusahaan akan 

menghemat biaya persediaan sebesar Rp 1.960.000 atau sebesar 31 % dari  

selisih menurut EOQ.  

3.    Untuk waktu antara pemesanannya, untuk bahan baku kayu sebesar 116 m
3
 

dan bahan baku kain jok sebesar 3 m, yang artinya bahwa setiap 

pemesanan harus dilakukan ketika persediaan sudah mencapai titik 

pemesanan ulang tersebut selama 4 hari pemesanan. 

6.2 Saran 

     1.  Menjaga persediaan agar ekonomis dan mencegah terjadinya kekurangan 

persediaan bahan baku, perusahaan dapat menerapkan metode EOQ. 

Dengan menggunakan metode EOQ, perusahaan bisa mengetahui berapa 

banyak bahan baku yang harus dipesan. Selain itu, metode EOQ dapat 

membantu perusahaan dalam menunjang efektifitas produksi, ketepatan 

waktu pengiriman dan kualitas produk.  

     2.  Persediaan bahan baku menggunakan metode Economic Order Quantity 

lebih optimal dibandingkan dengan perhitungan tradisional pada 

perusahaan. Berdasarkan perhitungan perusahaan terjadi penumpukan 

persediaan bahan baku yang ada di gudang sedangkan kebutuhan 

perusahaan tidak terlalu besar. Dengan adanya penumpukan persediaan 

dapat menambah biaya persediaan yang akan mengurangi keuntungan 

perusahaan. Dan perhitungan persediaan menggunakan metode Economic 

Order Quantity lebih optimal, persediaan bahan baku dapat dikendalikan 


