
BAB VI  

PENUTUP  
 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, maka 

diperoleh kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil dari peramalan permintaan yang dilakukan, diperoleh 

peramalan permintaan Riau Pos pada Januari-Maret 2018 sebanyak 328.934 

eksemplar, 377.173 eksemplar, dan 324.544 eksemplar. Peramalan 

permintaan Pekanbaru Pos pada Januari-Maret 2018 sebanyak 

31.234 eksemplar, 44.734 eksemplar, 47.387 eksemplar. Peramalan 

permintaan Pekanbaru MX pada Januari-Maret 2018 sebanyak 151.803 

eksemplar, 251.867 eksemplar, dan 249.844 eksemplar. Peramalan 

permintaan Dumai Pos pada Januari-Maret 2018 sebanyak 42.660 eksemplar, 

63.030 eksemplar, dan 67.322 eksemplar.   

2. Keuntungan produksi optimal surat kabar pada Januari-Maret 2018 adalah 

Rp. 250.447.093.  

3. Jenis dan jumlah surat kabar yang optimum adalah memproduksi surat kabar 

Riau Pos sebanyak 324.544 eksemplar, Pekanbaru Pos sebanyak 19.148 

eksemplar, Pekanbaru MX sebanyak 151.803 eksemplar, dan Dumai Pos 

sebanyak 42.660 eksemplar.  

4. Berdasarkan hasil analisa sensitivitas, diperoleh jumlah ketersediaan sumber 

daya yang diperlukan sesuai dengan ruas kanan pembatas yang menghasilkan 

allowable decrease (penurunan jumlah minimal sumber daya yang 

diperlukan) sebesar nominal yang dihasilkan dan allowable increase 

(penaikan jumlah maksimal sumber daya yang diperlukan) sebesar infinity 

(tidak terbatas).  

5. Berdasarkan hasil analisa sensitivitas, maka diperoleh koefisien fungsi tujuan 

yang memberikan informasi penurunan atau kenaikan pada keuntungan setiap 

jenis surat kabar yang tidak boleh melebihi batas minimum atau maksimum 

yang diizinkan. Kemudian, diperoleh ruas kanan pembatas yang memberikan 
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informasi mengenai sumber daya yang dapat dilakukan pengurangan atau 

penambahan sesuai dengan range yang diizinkan berdasarkan batas minimum 

dan batas maksimum untuk memperoleh solusi yang optimal.  

 

6.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan beberapa 

saran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. Adapun 

saran yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk memperoleh keuntungan yang optimal, maka disarankan agar PT. Riau 

Graindo dapat lebih mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia 

sehingga sesuai dengan perencanaan produksi yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan permintaan yang ada.  

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mempertimbangkan 

mengenai parameter-parameter yang dapat mempengaruhi tujuan dari 

perusahaan sehingga sesuai apabila dijadikan sebagai kendala atau pembatas 

dalam penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.  


