
BAB V

KESIMPULAI\

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada perubahan parameter order interval, bentuk perilaku yang diperoleh

adalah jika order interval kecil (sering) maka biaya total persediaan

akan menladi besar dikarenakan biaya pembelian dan biaya pesan yang

besar. Jika order interval diperbesar (semakin jarang) maka akan terjadi

kecenderungan untuk menurun pada biaya total persediaan sampai

mencapai titik order interval tertentu kemudian akan cenderung

meningkat disebabkan adanya biaya stock out yang semakin besar akibat

dari order interval yang besar (a.aog).

2- Pada perubahan parameter kuantitas order, bentuk perilaku yang

diperoleh adalah jika kuantitas order kecil maka biaya total persediaan

akan menjadi besar karena adanya stock out yang besar. Jika kuantitas

order diperbesar, maka akan te{adi kecenderungan menurun pada biaya

total persediaan sampai pada titik kuantitas order tertentu kemudian akan

cenderung meningkat dikarenakan biaya pembelian yang semakin besar

akibat dari kuantitas order yang semakin besar pula.

3. Kuantitas order bahan baku A yang sedikit akan meningkatkan produksi

pada bahan baku B menjadi A untuk memenuhi kebutuhan bahan baku A

yang digunakan untuk produksi produk. Sehinggajumlah dan frekuensi

pemesanan bahan baku B ke suplier juga mengalami peningkatan.
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Rekomendasi.

1. Simulasi yang dilakukan hanya sebatas untuk dapat mengetahui perilaku

sistem persediaan dengan formulasi matematis yang telah dibangun.

Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut atas dunianyata dari objek bahasan.

2. Beberapa asumsi perlu diteliti lebih lanjut atas kebenaran asumsi-asumsi

yang digunakan sehingga ada suatu frzsf (kepercayaan) atas model yang

dibuat dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

3. Perlu adanya parameterisasi dunia nyata sehingga lebih jauh model

tersebut dapat divalidasi.
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