
 

 
 

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pengolahan dan analisis terhadap permasalahan yang telah 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan jumlah permintaan yang ada pada UMKM Pondok Maju dapat 

diketahui bahwa jumlah permintaan untuk produk sabuk, monogram, wing, 

mata angin, pangkat dan emblem cenderung memiliki pola random (acak) 

dengan jumlah permintaan yang berfluktuasi. Dengan demikian, metode 

peramalan yang digunakan adalah metode peramalan teknik dekomposisi. 

Sedangkan untuk produk pin menggunakan metode peramalan regresi linear 

karena data permintaan untuk produk pin cenderung memiliki pola yang 

meningkat.   

2. Persediaan barang yang ada pada UMKM pondok maju belum tepat jumlah. 

Terbukti jika dilihat dari jumlah antara data penjualan dan data inventory yang 

tidak seimbang. Seringkali terjadi kekurangan persediaan sedangkan jumlah 

penjualan melebihi jumlah persediaan itu sendiri.  

3. Metode DRP (Distribution Requirement Planning) yang mempunyai biaya 

paling minimal untuk perhitungan tahun 2018 adalah DRP menggunakan 

metode PPB (Part Period Balancing) dengan biaya distribusi sebesar Rp 

21.096.000 dan frekuensi pengiriman barang dan penjadwalan distribusi 



 

 
 

barang yang harus dilakukan oleh UMKM Pondok Maju selama tahun 2018 

adalah sebagai berikut: 

a. Frekuensi pengiriman untuk produk sabuk, pin, dan pangkat dilakukan 

sebanyak 6 kali pada tahun 2018 yaitu bulan Januari, Maret, Mei, Juli, 

September, dan November 

b. Frekuensi pengiriman untuk produk monogram dilakukan sebanyak 5 kali 

pada tahun 2018 yaitu bulan Januari, Februari, Juni, Agustus, dan 

November 

c. Frekuensi pengiriman untuk produk wing dilakukan sebanyak 6 kali pada 

tahun 2018 yaitu pada bulan Januari, Maret, Juni, Agustus, Oktober, 

Desember 

d. Frekuensi pengiriman untuk produk mata angin dilakukan sebanyak 4 kali 

pada tahun 2018 yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober 

e. Frekuensi pengiriman untuk produk emblem dilakukan sebanyak 4 kali 

pada tahun 2018 yaitu pada bulan Januari, Maret, Juni dan September. 

4. Dengan teknik perhitungan DRP (Distribution Requirement Planning) metode 

PPB dan LFL, maka dapat diketahui bahwa perhitungan menggunakan teknik 

DRP menghasilkan biaya distribusi 4,9% lebih efisien dibandingkan dengan 

metode yang digunakan oleh perusahaan. Di mana biaya distribusi pada tahun 

2017 yang telah dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 26.154.000, 



 

 
 

sedangkan jika dihitung kembali menggunakan metode DRP maka biaya yang 

dikeluarkan hanya sebesar Rp 24.858.000. 

 

5.2.  Implikasi 

Adapun beberapa implikasi yang diajukan sebagai pertimbangan bagi UMKM 

Pondok Maju untuk melaksanakan distribusi yang lebih baik di masa yang akan 

datang adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan UMKM Pondok Maju melakukan prediksi terhadap 

permintaan barang menggunakan metode peramalan dekomposisi untuk 

produk sabuk, monogram, wing, mata angin, pangkat dan emblem serta 

menggunakan metode regresi linear untuk produk pin agar dapat 

mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi. 

2. Diharapkan UMKM Pondok Maju membuat penjadwalan distribusi 

menggunakan metode DRP agar tidak terjadi pendistribusian ganda yang 

dapat menaikkan biaya distribusi bagi UMKM. 

3. Diharapkan UMKM Pondok Maju melakukan pencatatan terhadap data 

persediaan dan data penjualan secara lebih teratur agar sistem 

pengendalian barang dagangan menjadi lebih baik. 
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