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6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengolahan data dan berdasarkan 

penetapan tujuan yang ingin dicapai maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan persediaan dengan menggunakan metode Q 

probabilistic untuk mendapatkan nilai safety stock atau cadangan 

pengaman yang optimal pada masing-masing jenis ragi adalah sebagai 

berikut: 

a. Pada ragi jenis KT-5 1000-20 diperoleh nilai sebesar 54 roll stok ragi 

yang harus disediakan di gudang, guna mengantisipasi keadaan selama 

lead time bahan baku dari supplier. Jumlah cadangan pengaman yang 

diperoleh merupakan jumlah dari perhitungan lead time rata-rata dari 

keadaan aktual di lapangan.  

b. Pada ragi jenis LL 1000-20 diperoleh nilai sebesar 47 roll stok ragi 

yang harus disediakan di gudang, guna mengantisipasi keadaan selama 

lead time bahan baku dari supplier. Jumlah cadangan pengaman yang 

diperoleh merupakan jumlah dari perhitungan lead time rata-rata dari 

keadaan aktual di lapangan. 

2. Berdasarkan perhitungan persediaan menggunakan metode Q probabilistic 

guna mendapatkan total biaya persediaan yang optimal maka diperoleh 

total biaya persediaan yang optimal untuk ragi jenis KT-5 1000-20 sebesar 

3.289.583.356,-/tahun, sedangkan untuk ragi jenis LL 1000-20 diperoleh 

total biaya persediaan sebesar Rp. 1.350.969.429.,-/tahun. Dari perolehan 

total biaya persediaan kedua jenis ragi tersebut, jenis ragi LL 1000-20 

yang menyerap dana lebih kecil dibandingkan dengan jenis ragi KT-5 

1000-20. Hal ini dikarenakan permintaan untuk jenis ragi KT-5 1000-20 

lebih banyak dibandingkan dengan jenis ragi LL 1000-20. Sehingga 

persentase penyerapan dana yang dikeluarkan juga lebih besar. 
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3. Sistem informasi pelaporan persediaan bahan baku dirancang hanya 

sebagai pencatatan laporan yang terintegrasi dikarenakan keterbatasan dari 

perusahaannya dalam penempatan sistem yang masih berdiri dalam bentuk 

CV dan belum dalam suatu perusahaan yang besar, sehingga pada 

perusahaan masih belum mendukung untuk dilakukannya sistem 

pengendalian perusahaan yang kompleks. Sistem informasi yang berfungsi 

sebagai pencatatan laporan dapat digunakan secara continue oleh 

perusahaan. 

  

6.2  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada pihak perusahaan CV. Sumber Vulkanisir Super agar dapat 

menerapkan usulan sistem pelaporan persediaan agar dapat memantau 

posisi persediaan dan pemesanan lebih tepat waktu 

2. Kepada peneliti dimasa yang akan datang agar dapat menambahkan 

metode peramalan agar lebih baik dan teliti dalam memperhitungkan 

kebutuhan bahan baku guna kesempurnaan penelitian serta perlunya 

perbaikan sistem yang kompleks agar membantu pihak perusahaan dalam 

mengendalikan persediaan.  

 


