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6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kebijakan pengendalian persediaan dengan menggunakan metode Analisis 

ABC dapat diketahui produk darah yang menjadi prioritas terpenting yaitu 

pada kategori A yang terdiri dari 8 produk darah dan selanjutnya akan 

dilakukan perhitungan kebijakan dengan metode Continuous Review (Q) 

dan hasil perhitungan nilai kebijakan dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 6.1 Hasil Perhitungan Kebijakan Pengendalian Persediaan dengan 

Metode Anlisis ABC dan Metode Continuous Review (Q) 

No Produk Darah 

Safety 

Stock 

(Kantong) 

Reorder 

Point 

(Kantong) 

Order 

Quantity 

(Kantong) 

Service 

Level (%) 

1 O - Rh (+) - PRC 34 50 91 93 

2 A - Rh (+) - PRC 23 36 73 94 

3 B - Rh (+) - PRC 19 31 67 95 

4 O - Rh (+) - TC 30 39 73 85 

5 O - Rh (+) - WB 32 41 77 82 

6 B - Rh (+) - WB 22 28 58 83 

7 A - Rh (+) - WB 24 30 60 80 

8 B - Rh (+) - TC 16 22 51 87 

(Sumber: Pengolahan Data, 2017) 

2. Hasil dari kebijakan metode System Development Life Cycle (SDLC), 

memberikan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan dikarenakan 

memiliki tahapan tahapan dalam penyelesaian. Dimulai dari perencanaan 

dengan memperhitungkan nilai-nilai kebijakan persediaan dan dilanjutkan 

dengan pengidentifikasi permasalahan sehingga diperoleh kebutuhan yang 

dibutuhkan pada sistem. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem 

dengan memberikan skenario-skenario untuk diterapkan pada sistem 

aplikasi android. 
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3. Sistem informasi berbasis Android dapat diinstalasi pada perangkat 

smartphone berbasis sistem android. Aplikasi Donor Darah ini dapat 

memberikan informasi stok darah yang pasti kepada masyarakat. Dan 

untuk petugas PMI dengan mengetahui batasan-batasan ketika stok darah 

menipis, maka dengan adanya nilai reorder point sebagai titik pemesanan 

maka petugas PMI dapat memberikan pesan pengingat kepada masyarakat 

yang menggunakan aplikasi Donor Darah. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dan untuk penelitian 

selanjutnya adalah: 

1. Diharapkan kepada pihak UTD Kota Pekanbaru untuk dapat 

mempertimbangkan usulan pengembangan sistem informasi pengendalian 

persediaan ini, agar dapat memenuhi kekurangan persediaan stok darah, 

dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh infromasi sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya melakukan donor darah.  

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan sistem simulasi 

inventory darah, guna membentuk skenario kebijakan yang akan 

diterapkan di UTD. 


