BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang
telah dilakukan pada Swalayan MJ1.
6.1. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Tahap klasifikasi data dengan FSN analysis pada data POS Swalayan MJ1
mampu menemukan informasi mengenai produk-produk dead stock yang dijual
oleh swalayan. Hasil dari klasifikasi FSN analysis dapat menemukan informasi
yang terbagi menjadi 3 kelompok produk yaitu fast moving, slow moving, dan
non moving atau dead stock. Hasil yang didapatkan dengan perincian 717 item
produk (9%) dengan kategori fast moving, 2944 item produk (37%) dengan
kategori slow moving, dan 4203 item produk (53%) dengan kategori non moving
atau dead stock. Berdasarkan hasil item yang tergolong non moving atau dead
stock tersebut, kemudian dilakukan analisis lanjutan untuk sejumlah 4203 item
produk dead stock dan didapati informasi mengenai jumlah produk dead stock
yang tidak terjual, nilai stock dari produk dead stock, dan item produk tidak
terjual selama periode dalam penelitian.
b. Usulan penanganan item dead stock difokuskan dengan mengambil contoh
pada kelompok produk pakaian dan dilakukan dengan menerapkan beberapa
opsi. Opsi penanganan tersebut yaitu dengan retur ke supplier, memberikan
promosi kepada konsumen, membuat kebijakan lain, dan opsi penanganan
produk yang terakhir adalah memusnahkan barang. Opsi promosi dapat
dilakukan dengan memberikan bonus pada konsumen pada pembelian barang
dengan nominal tertentu, memberikan diskon atau potongan harga, dan juga
melakukan bundling produk. Dengan menghentikan penjualan produk dead
stock dengan melakukan opsi tersebut, diharapkan dapat membantu dalam
mengurangi nilai kerugian akibat dari terhambatnya barang yang tidak bergerak
yang ada di Swalayan MJ1.
6.2. Saran
Dalam penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti akan memberikan saran
terhadap penelitian yang akan dilakukan dimasa mendatang dan saran untuk
pihak swalayan yang merupakan lokasi objek penelitian. Penelitian lebih lanjut
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yang menggunakan klasifikasi produk dengan menggunakan FSN analysis pada
ritel Swalayan MJ1 dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan data
untuk menambah akurasi dalam menemukan informasi produk-produk dead stock
dan untuk melihat produk yang mungkin terjual musiman. Sedangkan untuk
swalayan diharapkan dapat melakukan perbaikan terhadap SOP (standar
operasional prosedur) berkaitan dengan melakukan input produk, ketelitian dalam
mencocokkan nama produk dengan data yang dihasilkan dari scanning barcode,
dan yang terakhir adalah dengan perbaikan pada sektor data dan software.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. File Microsoft Excel
Link :
https://tinyurl.com/dokumenexcelperhitungan
atau
https://studentsuajyacmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/170609292_students_uajy_ac_id/EWeirjI_HflHi5AC
W8VjIfAB3vxDNCmOG_Dq6HQhZk7QAA?e=5wMN9w
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