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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang bias diambil berdasarkan hasil pengolahan dan

analisa serta tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil identifikasi dan analisa risiko rantai pasok pada CV. Budi Sejahtera

didapatkan 5 penyebab risiko yang memiliki nilai ARP (Aggregate Risk potential)

yang paling tinggi, yaitu :

a. Permintaan mendadak dari konsumen dengan nilai ARP 738

b. Kapasitas angkut kendaraan transportasi tidak memadahi dengan nilai ARP 576

c. Penurunan kualitas bahan baku dari ketentuan perusahaan dengan nilai ARP

504

d. Kurang telitinya karyawan saat maintenance mesin produksi dengan nilai ARP

450

e. Hanya tergantung pada satu supplier saja dengan nilai ARP 432

2. Adapun rancangan aksi mitigasi yang bisa dan mampu meminimalisir kejadian

resiko yang terjadi dari kelima penyebab risiko ini didapatkan 7 aksi mitigasi,

yaitu

a. PA01 : Membuat safety stock bahan baku diwarehouse dengan nilai TEk 6642

sebesar dan nilai ETDk 1661, Strategi aksi mitigasi ini dapat dilakukan CV. Budi

Sejahtera dengan cara membuat safety stock bahan baku yang di simpan digudang

dengan gudang yang aman akan kerusakan bahan baku, apabila strategi ini
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diterapkan akan berpengaruh besar terhadap kondisi supply chain perusahaan,

Penerapan strategi ini dapat dikatakan efektif karena strategi ini mengantisipasi

dari terjadi permintaan mendadak dari konsumen sehingga mengurangi terjadi

kekecewaan konsumen yang tidak terpenuhi dan bisa mencapai tujuan dengan

tepat dan menguntungkan perusahaan jika bisa selalu memenuhi permintaan

mendadak dari konsumen ini.

b. PA02 : Mencari supplier lain untuk permintaan mendadak dengan bahan baku

yang ready, dengan nilai TEk 6642 sebesar dan nilai ETDk 1661. Pada aksi

mitigasi risiko mencari supplier lain, dengan maksud untuk pemenuhan pada

permintaan bahan baku perusahaan yang tidak bisa terpenuhi, maka dengan

pemilihan supplier lain yang bisa memenuhi permintaan perusahaan ini bisa juga

sebagai salah satu cara saat adanya permintaan mendadak dan kurangnya stock

bahan baku yang ada digudang.

c. PA04 : Pemilihan supplier yang memiliki standart dan yang suesuai dengan

perusahaan dan untuk memilih bahan baku yang berkualitas dengan nilai TEk

5184dan ETDk 1296. Aksi mitigasi pemilihan supplierlain untuk mendapatkan

bahan baku yang lebih berkualitas yang termasuk dalam kategori strategu mitigasi

flexible supply base. Merupakan salah satu kesalahan dalam penentuan supplier

yang hanya tertuju pada satu supplier saja dan kurang teliti dalam memilih

supplier, oleh karena itu perusahaan harus bisa lebih teliti dalam pemilihan bahan

baku dari supplier yang memiliki standart dari perusahaan dengan bahan baku

yang memliki kadar air sedikit pada jagung yang berdampak buruk pada hasil
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produksi. Dengan pemilihan bahan baku dan supplier yang memiliki standart

yang sesaui dengan perusahaan maka produk yang di hasilkan pun sangat baik.

d. PA05 : Pemeriksaan bahan baku ini merupakan salah satu pemeriksaan dan

kelayakan bahan baku saat akan menuju proses selanjutnya dengan nilai TEk

4536 dan ETDk 1512.

e. PA07 : Penambahan supplier dapat membuat stok barang menjadi banyak dan tidak

sampai kekurangan stok bahan baku produksi dengan nilai TEk 3888dan ETD 972.

Strategi Aksi mitigasi ini dengan cara penambahan supplier,dengan aksi mitigasi

ini dapat membuat stok bahan baku menjadi banyak atau melimpah dan tidak

sampai kekurangan stok bahan baku produksi. Penerapan strategi ini dapat

dikatakan efektif karena mengantisipasi terjadinya delay dalam proses produksi.

f. PA03 : Menambah armada angkutan untuk menambah kapasitas angkut dengan

nilai TEk 1728 dan ETDk 576. Strategi aksi mitigasi ini dapat mengurangi

complain dari customer,dengan penambahan armada angkutan tentunya dapat

membantu proses pengiriman produk ke cumtomer dengan cepat tanpa adanya

keterlambatan pengiriman.

g. PA06 : perlu ada nya pemahaman yang lebih tentang mesin produksi dengan nilai

TEk 1350 dan ETDk 338. Agen risiko ini merupakan salah satu kesalahan dari

perusahaan dikarenakan kurang pemahaman karyawan tentang mesin produksi,

oleh karena itu perlu ada nya pemahaman yang lebih tentang mesin produksi.

Untuk memberi pemahaman yang lebih tentang mesin produksi perlu diadakan

pelatihan agar karyawan lebih memahami tentang mesin yang ada disitem produksi.

5.2 Saran



73

Saran-saran yang bisa kami berikan dan bias digunakan untuk perusahaan

adalah :

1. Dari 5 penyebab resiko yang memiliki nilai ARP tertinggi ini hendaknya bisa

menjadi acuan untuk mengatasi beberapa risiko yang terjadi pada supply chain

perusahaan.

2. Hendaknya peusahaan bisa menggunakan aksi mitigasi yang sudah ditentukan dan

di analisa untuk mendapatkan dan mencapai tujuan perusahaan yang maksimal.


	



