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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan pengendalian 

persediaan dalam menunjang terpenuhinya jumlah persediaan yang memadai, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan persediaan pada PT. Nagamas Putera Jaya telah memadai dilihat 

dari pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Penetapan titik maksimum dan minimum 

Titik maksimum dan minimum menurut PT. Nagamas Putera Jaya 

adalah penggunaan kuantitas untuk mengetahui keberadaan jumlah 

persediaan bahan bakar minyak. Hal ini dilakukan perusahaan untuk 

mengantisipasi permintaan konsumen.  

b. Pengendalian budget 

Penetapaan anggaran secara lebih pasti dan formal dengan 

merencanakan operasi yang akan dilakukan sesuai dengan target yang 

akan dicapai. Hal ini dilakukan PT. Nagamas Putera Jaya untuk 

mengetahui tingkat kenaikan dan penurunan secara kuantitas. 

c. Pertimbangan manajemen 
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Perencanaan penyediaan persediaan pada PT. Nagamas Putera Jaya 

dilakukan berdasarkan pengalaman di masa lalu. Hal ini dilakukan 

untuk merencanakan ketersediaan bahan baku. 

2. Terpenuhinya jumlah persediaan yang memadai pada PT. Nagamas Putera 

Jaya. Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Kualifikasi dan identifikasi persediaan yang layak. 

b. Tenaga kerja yang memuaskan. 

c. Catatan dan laporan yang memadai. 

d. Sasaran dan kebijakan yang dirumuskan dengan baik. 

e. Fasilitas tangki pendam dan penanganan yang memuaskan. 

f. Standarisasi dan simplikasi persediaan 

g. Penetapan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas terhadap 

persediaan. 

h. Persediaan yang memadai setiap waktu sesuai dengan permintaan 

konsumen. 

i. Penggunaan biaya yang efektif dan efisien. 

3. PT. Nagamas Putera Jaya memiliki beberapa kelemahan antara lain: 

a. Kurang aktif dalam mempromosikan keuntungan atau hadiah yang 

akan diperoleh  jika melakukan transaksi di PT. Nagamas Putera Jaya. 

b. Kurang bersikap ramah kepada orang-orang selain konsumen yang 

tidak melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak. 
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5.2 Saran  

 Setelah melakukan penelitian dan menganalisis peranan pengendalian 

persediaan dalam menunjang terpenuhinya jumlah persediaan yang memadai, maka 

saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan antara lain: 

1. Pengendalian persediaan yang selama ini dilaksanakan sedapat mungkin 

harus dipertahankan. 

2. Lebih bersikap ramah kepada orang-orang di luar perusahaan, meskipun 

tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak. 

3. Pihak perusahaan lebih terbuka dalam memberikan data dan informasi 

yang diperlukan untuk penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


