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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dengan judul “Pengaruh 

Controller Dalam Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Guna Menunjang Kelancaran 

Proses Produksi”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara variabel controller mempengaruhi kelancaran proses produksi. controller 

(X) secara signifikan berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi dengan 

koefisien beta sebesar 0.07 dengan tingkat signifikan 0.039. Ada pengaruh positif 

variabel controller terhadap kelancaran proses produksi, hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin baik karakteristik controller maka proses produksi 

akan semakin lancar.  

2. Secara variabel controller yang kuat. controller (X) mempengaruhi kelancaran 

proses produksi sebesar 0.545 atau 54.5% dan 45.5% nya dipengaruhi oleh factor 

lain 
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5.2. Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Terbatasnya waktu penelitian sehingga peneliti hanya melakukan penelitian 

pada satu perusahaan saja. 

2. Lamanya waktu dalam prosedur penelitian pada perusahaan dan waktu 

kembali kuisioner. 

3. Tidak menutup kemungkinan responden tidak memahami pernyataan yang 

diajukan dalam kuisioner sehingga jawaban yang diberikan kurang tepat 

5.3. Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan mencoba 

memberikan saran untuk dapat menjadi masukkan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu: 

1.   Untuk pihak perusahaan 

Untuk pihak perusahaan disarankan agar controller dalam perusahaan untuk terus 

meningkatkan perannya dalam pengelolaan persediaan bahan baku sehingga efisiensi 

di bidang produksi dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas barang 

yang dihasilkan dan kelancaran proses produksi dapat dipertahankan dan bahkan 
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lebih ditingkatkan, yang pada akhirnya akan membawa perusahaan mencapai tujuan 

utamanya yaitu mendapatkan laba yang optimal untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

 

2.   Untuk peneliti selanjutnya 

Mengingat keterbatasan waktu dan data dalam menyusun skripsi ini maka bagi 

peneliti selanjutnya yang berminat mengambil topik yang sama disarankan: 

- memperluas dan menambah jumlah sampel atau responden yang akan diteliti 

dan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi. 

- melengkapi dan menyempurnakan penelitian yang telah penulis lakukan. 

 

 


