
 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji antara latar belakang yang melandasi penelitian ini 

dengan menghasilkan temuan dilapangan dan dari hasil pembahasan yang telah 

dibuat penulis sebelumnya pada bab IV, kemudian penulis melakukan analisis 

menggunakan metode reduksi data dan menggunakan metode triangulasi dengan 

mengajukan berbagai pertanyaan kepada reponden tentang penelitian ini, serta 

memilih PT. Indokom Samudra Persada, maka kesimpulan yang dapat di 

rumuskan mengenai implementasi supply chain management dalam ketersediaan 

bahan baku adalah sebagai berikut: 

1. PT. Indokom Samudra Persada telah menerapkan sistem supply chain 

management  atau manajemen rantai pasok yang disadari oleh perusahaan 

sangat berperan dalam ketersediaan bahan baku untuk perusahaan dan 

menanggapi permintaan konsumen yang selalu bervariasi pada setiap kali 

pemesanan. 

2. Supply chain management menjadi suatu kunci bagi perusahaan dalam 

menjaga ketersediaan bahan baku yang menjadi suatu permasalahan bagi 

perusahaan, pentingnya strategi dalam implementasi supply chain 

management yang membutuhkan perencanaan dan strategi khusus untuk 
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meminimalkan pengeluaran perusahaan dan dapat mengalokasikan untuk 

pembiayaan yang lainnya. 

3. Peran teknologi dan sistem informasi membantu proses supply chain 

management dalam merespon dan mengendalikan bahan baku yang 

membuat perusahaan semakin efektif dan efisien. Era modern saat ini 

teknologi sangat berperan untuk kemajuan perusahaan terutama 

perusahaan yang bergerak pada pasar internasional seperti PT. Indokom 

Samudra Persada yang bergerak pada industri pengolahan udang beku. 

4. Strategi persediaan yang di terapkan PT. Indokom Samudra Persada lebih 

kepada perluasan wilayah tambak udang untuk meminimalisir pembiayaan 

dalam menjaga ketersediaan bahan baku dan menjalankan proses supply 

chain management yang dilakukan perusahaan industri pengolahaan udang 

beku ini hingga sampai pada konsumen akhir. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, pembahasan, dan kesimpulan yang 

telah dikemukakan, saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut: 

a. PT. Indokom Samudra Persada adalah unit bisnis dalam pengolahan udang 

beku, peneliti menyarankan kepada perusahaan untuk lebih mempererat 

hubungan antara jejaring bisnis yang pada era modern ini persaingan 

bukan lagi antar individu perusahaan tetapi antar jaringan bisnis atau mitra 

yang dimiliki perusahaan.  
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b. Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam implementasi supply 

chain management yang akan membuat PT. Indokom Samudra Persada 

lebih efektif dan efisien. 

c. Mencari mitra bisnis dalam bahan baku untuk packing dan produksi di 

dalam Negeri untuk meminimalisir biaya, dan perusahaan diharapkan 

mencoba melakukan inovasi agar dapat membuat bahan baku pembantu 

secara mandiri di perusahaan. 

d. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan perluasan dalam 

penelitian tidak hanya pada implementasi supply chain management dalam 

ketersediaan bahan baku tetapi dapat menjurus ke dalam keberlangsungan 

bisnis dan mencari fenomena-fenomena yang sedang terjadi pada saat 

ingin melakukan penelitian untuk dijadikan objek dalam peneliti 

selanjutnya.   




