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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis sesuai dengan data-data yang 

diperoleh dari PT Laras Astra Kartika pada bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan dengan Metode Kuadrat Terkecil 

bahwa pergerakan trend dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 

membentuk garis linier yang berbentuk lurus dan menurun.  Dengan 

didapatkannya trend tersebut maka dapat dilakukan peramalan pada tahun 

selanjutnya.  Untuk meramalkan tahun yang akan datang yaitu Tahun 2016, 

2017, dan 2018 dan sesuai dengan apa yang telah diramalkan bahwa 

perusahaan tersebut terus mengalami penurunan.   

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan CPO 

(Crude Palm Oil) tersebut seperti saat tidak musimnya atau langkahnya buah 

kelapa sawit untuk ditemukan sehingga membuat produksi cpo menurun, 

dapat juga terjadi dikarenakan musim penghujan sehingga akses untuk ke 

perkebunan kelapa sawit terhalang oleh genangan air atau rusaknya jalanan  

untuk menuju ke perkebunan. 

 

5.2  Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang 

mungkin bermanfaat bagi perusahaan dan dapat dijadikan masukan atau 

membantu perusahaan untuk meningkatkan atau menstabilkan penjualan CPO 

(Crude Palm Oil) di masa yang akan datang, sebagai berikut: 

1. PT Laras Astra Kartika sebaiknya tetap menggunakan metode peramalan 

ini yang dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan produksi CPO (Crude Palm Oil) di masa yang akan 

datang dan juga PT Laras Astra Kartika sebaiknya melakukan budi daya 

kelapa sawit agar buah kelapa sawit tumbuh dengan optimal dengan cara 
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pengadaan bibit, pembukaan dan pengolahan lahan, penanaman, dan 

pemeliharaan tanaman seperti penyulaman, penanaman tanaman sela, 

penyiangan gulma, penunasan pelepah, pemupukan, kastrasi dan 

penyerbukan buatan.   

2. PT Laras Astra Kartika juga sebaiknya dapat menjalin hubungan yang 

baik dengan konsumennya dengan cara melakukan peningkatan layanan 

kepada para konsumen dan memenuhi permintaan konsumen terhadap 

produk CPO (Crude Palm Oil) tersebut dan PT Laras Astra Kartika dapat 

membuat saluran irigasi untuk mengalirkan air dari sungai ke perkebunan 

sehingga pada saat musim kemarau atau cuaca yang tidak mendukung 

perusahaan tetap dapat melakukan penanaman tanpa harus menunggu 

musim penghujan karena dengan cara tersebut sudah terbukti dapat 

menjadi solusi saat terjadinya musim kemarau atau cuaca yang tidak 

mendukung untuk dilakukan penanaman buah kelapa sawit seperti yang 

telah dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang kelapa sawit 

yang berada di malaysia.   


