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Penelitian ini berjudul “Analisis Pengendalian Persediaan untuk Meminimumkan Biaya 

Persediaan di CV.Cornamanagille Bandung”, memiliki tujuan untuk mengetahui pengendalian 

persediaan yang telah diterapkan oleh CV. Cornamanagille, selanjutnya penulis menganalisa 

kekurangan dan kelemahan atas hasil perhitungan tersebut. Penulis juga melakukan perhitungan 

pengendalian persediaan dengan metode probabilistik dalam penetapan jumlah bahan baku yang 

harus dipesan, kemudian membandingkan hasil kedua metode tersebut untuk mengetahui metode 

mana yang lebih akurat. 

 Penuliis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat 

kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem pengendalian persediaan pada jenis bahan 

baku softener, soaper dan ABS di CV. Cornamanagile sehingga total biaya yang diidentifikasi 

penulis dalam metode ini bisa saja berbeda di kemudian hari sehingga tidak dapat menjadi bahan 

acuan yang pasti. 
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