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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada 

bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu : 

a. PD. Santosa sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penghasil 

meubel, pada bagian rak hiasan merencanakan biaya total produksi 

untuk periode tahun 2010 sebesar Rp. 293.300.000. 

b. Apabila PD. Santosa menerapkan metode perencanaan agregat, maka 

ada 3 kemungkinan yang dapat dilakukan. Bila menggunakan strategi 

chase demand rencana total biaya produksi sebesar Rp. 209.850.000. 

Bila menggunakan strategi level production rencana total biaya produksi 

sebesar Rp. 253.350.000. Bila menggunakan strategi overtime and 

undertime rencana total biaya produksi sebesar Rp. 221.913.000. 

c. Dilihat dari 3 strategi pada metode perencanaan agregat maka yang 

paling efisien adalah apabila menggunakan strategi chase demand, bila 

strategi ini dibandingkan dengan strategi yang dimilik oleh PD. Santosa 

pun, strategi chase demand masih lebih efisien. Selisih total biaya 

produksi antara strategi chase demand dengan perencanaan yang 

dimiliki PD. Santosa mencapai Rp. 83.450.000. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran bagi PD. 

Santosa agar diharapkan aktivitas usahanya berjalan dengan lebih baik lagi. 

Saran tersebut adalah : 

a. PD. Santosa dapat menerapkan strategi Chase Demand untuk periode 

produksi tahun 2010. Dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Strategi Chase Demand menghasilkan total biaya yang paling 

rendah, yaitu Rp. 209.850.000, - 

b. Perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya sebesar Rp. 

83.450.000 untuk periode 2010. 

c. Tingkat persediaan akhir tahun 2010 sebanyak 23 unit. 

d. Walaupun strategi Chase Demand ini akan mengakibatkan 

perputaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari strategi lainnya, 

namun ini masih dapat ditolerir, karena tenaga kerja kontrak 

dikontrak setiap 3 bulan dan kenyataannya selama ini selalu 

diperpanjang. 

b. PD. Santosa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

karyawannya. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dilakukan melalui 

pemberian bonus. 

c. PD. Santosa diharapkan lebih mengawasi kinerja karyawan agar kualitas 

produk terjaga dengan baik. 

d. Sekarang ini semakin banyak perusahaan yang berdiri pada bidang 

usaha yang sama, maka sudah selayaknya PD. Santosa harus lebih 

kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk. 


