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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai “Sistem Rantai 

Pasokan (Supply Chain) Pada Produksi Kasur Di UMKM Cipta Aji 

Hardhika Desa Karaban Gabus Pati”. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan melalui observasi, wawancara studi dan dokumentasi, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem rantai pasokan (supply chain) yang dilakukan UMKM Cipta Aji 

Hardhika Desa Karaban Gabus Pati sudah berjalan secara baik dan efektif 

antara bagian satu dengan yang lainnya. Terlihat dari pembelian bahan 

baku dari pemasok yang diawali survey kualitas terlebih dahulu untuk 

menentukan jenis yang tepat, pendistribusian tepat waktu, penyimpanan di 

gudang penyimpanan, pengalihdayaan dari kapuk glondong menjadi kapas 

jadi oleh jasa molen, proses produksi hingga pengiriman produk jadi ke 

tangan konsumen. Semua alur berintregasi untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan dapat tercapai 

2. Kendala sistem rantai pasokan (supply chain) yang dihadapi UMKM Cipta 

Aji Hardhika Desa Karaban Gabus Pati terletak pada pengendalian arus 

persediaan. Kendala ini muncul karena ada beberapa faktor penyebabnya 

yaitu kebergantungan pada kondisi alam, penentuan forecasting yang 

belum akurat, biaya pemeliharaan dan pendistribusian hingga bersaing 

dengan perusahaan lain untuk mendapatkan bahan pasokan yang lebih 

banyak. Selain mempengaruhi kegiatan produksi dan penjualan, dalam 

jangka panjang juga dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan itu 

sendiri. 

3. Sistem rantai pasokan (supply chain) yang dilakukan UMKM Cipta Aji 

Hardhika Desa Karaban Gabus Pati dalam pendekatan Supply Chain 

Management (SCM) secara umum bisa dikatakan sudah cukup memenuhi 

standar. Meskipun fungsinya belum berjalan secara efektif dan optimal. 
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Dapat dilihat dari segi pengendalian persediaan masih terdapat beberapa 

kendala serius. Perlu dilakukan perbaikan terkait dengan strategi dan 

sistem secara kontinyu agar tujuan dapat dicapai secara optimal dan 

maksimal. Sehingga dapat memberi dampak yang positif bagi perusahaan. 

 

B. Penutup 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan kasih sayang dan kekuatan kepada penulis. Sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa 

masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena 

itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Dan semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis dimasa yang 

akan datang. Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan Pahala yang 

berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. 


