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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan aktivitas 

distribusi fisik yang dilakukan oleh Pabrik Sari-Sari dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Pemrosesan Pesanan 

Pemrosesan pesanan yang dilakukan di Pabrik Sari- Sari yelah menggunakan 

prosedur yang teratur, dimulai dari awal pelanggan menghubungi perusahaan 

sampai dengan tahap pembuatan copy surat jalan dan faktur penagihan untuk 

pelanggan yang melibatkan banyak pihak yang bertanggung jawab atas setiap 

pesanan pelanggan.  

2. Pengendalian Persediaan 

Di dalam pengendalian persediaan , Pabrik Sari-Sari menggunakan metode 

peramalan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan ataupun 

kekosongan di gudang. Dengan metode peramalan ini diharapkan dapat 

menghemat biaya karena jumlah barang yang dipesan sesuai keinginan pasar 

dan jika permintaan lebih dari biasanya, Pabrik Sari-Sari dapat memenuhi 

permintaan tersebut. 

3. Pergudangan 

Pabrik Sari-Sari memiliki lokasi sendiri yang tepat sebagai gudang untuk 

menyimpan hasil produksi yang akan didistribusikan. Selain itu letak kantor 
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pun di lokasi yang sama sehingga memudahkan prosedur permintaan barang 

dan menghemat waktu serta biaya. 

4. Transportasi 

Alat transportasi yang digunakan Pabrik Sari-sari sudah tepat, untuk 

pengangkutan keluar kota berupa truk colt diesel yang disewa dari perusahaan 

angkutan yang telah menjadi mitra kerja selama 13 tahun. Sedangkan untuk 

penyaluran dalam kota, Pabrik Sari –Sari memiliki 2 mobil box untuk 

pengangkutannya.   

5. Hasil Analisa 

Berdasarkan hasil perhitungan korelasi terdapat hubungan biaya distribusi 

fisik dengan volume penjualan sebesar 0.95≈ 1 yang artinya korelasi kuat 

menuju sempurna. Sedangakan peranan biaya distribusi fisik dalam 

meningkatkan volume penjualan adalah sebesar 90.25 % dan sisanya sebesar 

9.75 % dipengaruhi faktor biaya lain. 

 

IV.2 Saran  

 Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terdapat beberapa saran 

yang kiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan. 

1. Pemrosesan pesanan 

Dalam pemrosesan pesanan, Pabrik Sari-Sari harus menetukan langkah-

langkah yang tepat dalam prosedur pemesanan barang, ini dilakukan agar 

tidak terjadi kesalahan informasi baik jumlah, harga dan waktu yang 

disepakati karena jika tidak tepat menyebabkan pengeluaran biaya kesalahan 
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seperti: menelpon kembali, membuat nota/ faktur baru yang mengakibatkan 

tingginya biaya distribusi fisik.  

2. Pengendalian Persediaan 

Metode peramalan yang dilakukan Pabrik Sari-Sari memang sudah tepat, 

tetapi ada baiknya pula jika Pabrik Sari-Sari melakukan aktivitas yang dapat 

menarik konsumen lebih banyak agar penumpukan di gudang tidak 

berlangsung lama dan mengurangi biaya keamanan dan biaya penyimpanan 

yang cukup besar bagi peningkatan biaya distribusi fisik. 

3. Pergudangan 

Meskipun Pabrik Sari-Sari telah menerapkan posisi barang yang lebih dulu 

diproduksi harus lebih dulu keluar (terjual),ini tidak menutup kemungkinan 

tercampurya barang yang lama dengan barang yang baru maka diperlukan 

pegawai bagian gudang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya 

barang, hal ini guna menjaga kualitas barang yang akan diterima konsumen. 

4. Transportasi 

Pemakaian alat transportasi yang sudah tepat bagi Pabrik Sari-Sari akan 

meningkatkan volume penjualan, tetapi ada baiknya pula jika Pabrik Sari-Sari 

mengusahakan untuk memiliki truk sendiri agar mengurangi biaya sewa truk 

yang selama ini sangat mempengaruhi besarnya biaya distribusi fisik di Pabrik 

Sari-Sari. 

  

 

 


