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  BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang prosedur pendistribusian pada 

Departemen EDC yang ada di PT. Ajinomoto, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

prosedur distribusi yang ada dalam Departemen EDC telah cukup sesuai dengan 

teori yang ada pencatatan yang digunakan telah terperinci sehingga memudahkan 

proses distribusi, namun ada beberapa yang masih kurang tepat dalam prosedur 

pendistribusian yaitu, sebagai berikut : 

1. Pemisahan tugas antara operator dengan checker. Pemisahan tugas harus 

sangat diperhatikan dikarenakan dengan adanya tugas ganda maka akan 

berpengaruh pula terhadap catatan. Pencatatan akan banyak kemungkinan 

terjadi kesalahan dikarenakan satu orang memiliki dua tanggungjawab, hal 

tersebut juga akan mempengaruhi dokumen selanjutnya.  

2. Departemen EDC juga memiliki satu kekurangan pencatatan yaitu ketika 

terjadi retur pada barang, Departemen EDC tidak mencatat atas retur namun 

hanya merekamnya melalui sistem.  

3. Dokumen yang ada pada Departemen EDC hanya ada satu yaitu laporan 

inventory balance report by productyang digunakan untuk mengetahui 

keluar masuknya barang antara hari sebelumnya, hari ini, hari setelahnya, 

dan 2 hari setelahnya, namun laporan ini telah memiliki data yang terperinci 

sesuai yang ada pada teori. Isi dokumen sesuai teori seperti kartu 
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perhitungan fisik, daftar hasil Perhitungan fisik (inventory summary sheet), 

jurnal memorial keseluruhan telah terdata dalam satu laporan inventory 

balance report by product. 

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian 

5.2.1. Saran 

Bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih 

mendalam, maka peneliti menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

antara lain : 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses 

pengambilan data dan pengumpulan serta segala sesuatunya sehingga 

penelitian dapat dilaksanakan dengan baik 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian tidak 

terbatas pada prosedur distribusi, sebagai contoh perlakuan pada persediaan 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengevaluasi pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam daftar wawancara agar dapat memecahkan 

masalah secara tepat 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun refrensi yang terkait dengan topik penelitian agar hasil 

penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap 
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5.2.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan temuan yang diperoleh, implikasi dari hasil penelitian 

prosedur pendistribusian yang ada pada Departemen EDC, antara lain : 

1. Adanya pemisahan tugas adalah untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam 

melaksanakan tanggungjawab serta meminimalisir terjadinya kesalahan, hal 

ini mengandung implikasi agar kedepannya Departemen EDC dapat 

melakukan pemisahan tugas dan tanggungjawab bagian operator dan 

checker. 

2. Pada bagian yang terkait diharapkan Departemen EDC juga mengikuti 

meeting planning yang dilaksanakan oleh Departemen PPC dan Departemen 

Logistic guna mengetahui pangsa pasar serta meminimalisir kurang stock 

pada gudang 

3. Terincinya data maupun catatan akan berpengaruh pada efektif dan 

mudahnya pelaporan. Hal ini mengandung implikasi diharapkan 

Departemen EDC merinci apabila ada retur tidak hanya merekam melalui 

sistem agar Departemen EDC juga memiliki faktur retur yang dapat 

digunakan sebagai pencocokan apabila fisik dengan sistem berbeda. 

4. Dalam pencatatan dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama proses 

distribusi diharapkan pihak EDC selain memiliki laporan inventory balance 

report by product yang telah rinci namun juga diharapkan dalam pencatatan 

pembagian dokumen sesuai dengan teori sehingga dapat mempermudah 

dalam pelaporan  
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