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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Analisis 

Pengendalian Persediaan pada Home Industry “Fanny Bakery” di Kota 

Salatiga dapat dikemukan kebijakan pemesanan atas pembeliaan bahan baku 

pada Fanny Bakery dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah pemesanan optimal untuk terigu sebesar 2.615, untuk 

mentega sebesar  246, untuk gula pasir 308 , untuk gula halus 

sebesar 120, untuk sp (pengembang) sebesar 6, untuk rum butter 

sebesar 13, untuk rum sebesar 6, dan untuk emulsifier sebesar 6. 

Total biaya simpan yang optimal sebesar Rp 5.338.429,76. Biaya 

pesan yang optimal sebesar Rp Rp 5.338.429,76 

2. Total biaya persediaan bahan baku Home Industry “Fanny Bakery” 

dalam perhitungan EOQ sebesar Rp 10.676.859,52 

3. Terdapat perbandingan setelah dan sesudah menggunakan metode 

EOQ dan terdapat  penghematan biaya-biaya persediaan. Biaya 

pesan pada Home industry “ Fanny Bakery” sebesar Rp  

5.706.000,00 dan dengan menggunakan metode EOQ sebesar Rp 

5.338.429,76 dan terdapat penghematan sebesar Rp 367.570,24 . 

Biaya simpan pada pada Home industry “Fanny Bakery” sebesar Rp 

5.350.000,00 dan dengan menggunakan metode EOQ sebesar Rp 

5.338.429,76 dan terdapat penghematan sebesar Rp 11.570,24 Dan 
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Total biaya persediaan pada pada Home industry “ Fanny Bakery” 

sebesar Rp 11.056.000,00 dan dengan menggunakan metode EOQ 

sebesar Rp 10.676.859,52 dan terdapat penghematan sebesar Rp 

379.140,48. Dengan menggunakan kebijakan metode EOQ terdapat 

penghematan biaya persediaan. 

5.2  Saran 

 Setelah mengadakan perhitungan dan menganalisis masalah yang 

dihadapi oleh Fanny Bakery Salatiga, maka saran yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam kebijakan pembeliaan bahan baku pembuatan 

roti, adapun saran-saran itu adalah sebagai berikut : 

1. Home Industry “Fanny Bakery” Salatiga disarankan melakukan 

perhitungan persediaan dengan menggunakan metode economic order 

quantity (EOQ).  Karena dengan menggunakan metode EOQ 

perusahaan mendapatkan kuantitas pembeliaan bahan baku yang 

optimal dengan biaya yang minimum dibandingkan kebijakan 

perusahaan sebelumnya. 

2. Total biaya persediaan dengan menggunakan metode EOQ dapat 

meminimumkan biaya persediaan yaitu biaya pemesanan serta biaya 

penyimpanan dengan biaya yang minimum dibandingkan kebijakan 

perusahaan sebelumnya 

 


