
 

52 

 

   BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan anilisis yang telah dilakukan terhadap produk 

Cowboy Chair Goat skin penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:  

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan proses produksi kursi terjadi 

karena adanya permintaan dari konsumen. Permintaan dapat dipenuhi 

perusahaan ketika produk yang dipesan sudah tersedia digudang. 

Sehingga dalam suatu perusahaan persediaan menjadi sangat penting 

keberadaanya untuk menjaga kelancaran produksi dan perencanaan 

sesuai dengan kebutuhan produksi untuk setiap periode dengan 

menggunakan MRP sehingga perusahaan tahu kapan bahan baku akan 

dipesan dan diproduksi sehingga tidak terjadi keterlambatan. 

2. Berdasarkan perhitungan peramalan bahan baku berdasarkan data 

permintaan 2 tahun sebelumnya yakni pada bulan Agustus  2015 

sampai dengan bulan junl 2017 didapat jadwal induk produksi adalah 

masing-masing 157 pada bulan agustus dan sejumlah 157 Pada bulan 

september. 

3. Dari struktur produk Cowboy chair Goat Skin terdiri dari 2 level yaitu: 

a. Level 0 merupakan satu set produk Cowboy Chair Goat Skin 

b. Level 1  komponen penyun inti pada produk yaitu Keranga dan 

Bantalan. 

c. Level 2 merupakan bahan baku yaitu Kayu, Lem Fox, Busa, 

Sekrup, Kulit kambing. Daftar kebutuhan bahan baku (Bill Of 

Material) untuk satu produk Cowboy Chair Goat Skin adalah 

Daftar kebutuhan bahan (Bill Of Materia) untuk bulan Juli dan 

Agustus 2017 dibuat berdasarkan struktur produk Cowboy Chair 

Goat Skin  dan Jadwal Produksi Induk (Master Production 

Schedule). Jadi, Daftar kebutuhan bahan (Bill Of Materia) untuk 
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masing-masing Bulan Agustus dan September 2017  

4.  Teknik Lot sizing yang berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan dengan metode lot for lot dan Part Period Balancing 

didapatkan total biaya persediaan untuk setiap bahan baku 

berdasarkan metode Lot for lot sebesar Rp 2.921.500,00 dan Part 

Period Balancing sebesar Rp 3.066.280,00 sehingga didapatkan 

metode yang paling rendah adalah menggunakan lot sizing lot for 

lot  yang memiliki total biaya persediaan yaitu 2.921.500,00 untuk 

total bahan baku.  

 

5.1 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan saran-saran untuk 

perusahaan sebagai berikut: 

1. Dalam penentuan ukuran lot optimal. Teknik lot sizing untuk yang 

digunakan adalah teknik lot sizing lot for lot  karena memiliki 

total biaya persediaan yang lebih kecil daripada part period 

balancing karena teknik ini mempertimbangkan kuantitas 

pembelian yang dapat menyeimbangkan biaya pemesanan dan 

biaa penyimpanan berdasarkan kebutuhan bersih dari periode  

2. Perusahaan dalam membuat peramalan menggunakan metode 

Single Exponetial Smoothing karena memiliki tingkat error yang 

lebih rendah dibandingkan dengan metode Moving Average. 

3. Perusahaan dalam membuat perencanaan persediaan baan baku 

dapat menggunakan teknik lot sizing Lot for lot agar total biaya 

persediaan yang dihasilkan menjadi minimum karena hanya 

mengasumsikan biaya yang digunakan adalah biaya pesan 

sehingga biaya persediaan sama dengan 0. 

 


