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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari analisis dan perhitungan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya perhitungan target costing sebagai usaha untuk 

menentukan perencanaan biaya dengan analisis kualitas quality function deployment 

sebagai usaha untuk penentuan harga pokok produksi, dapat membantu usaha rumah 

makan Du Café dalam usahanya untuk meningkatkan penjualan produk, khususnya 

produk unggulan yang ditawarkan usaha rumah makan ini yaitu produk chicken 

steak¸nasi goreng dan nasi ayam. Karena dari metode tersebut , usaha rumah makan 

Du Cafe dapat menentukan harga pasar produk yang lebih kompetitif dan dengan 

adanya analisi kualitas konsumen usaha rumah makan ini juga dapat melakukan 

redesign produk dengan harga jual yang kompetitif dan biaya yang lebih efisien dan 

tentunya menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas konsumen inginkan. 

Dengan demikian hasil dari analisis konsumen ini menunjukan bahwa : 

1. Untuk produk chicken steak komponen yang menjadi dasar kriteria konsumen 

inginkan adalah pada komponen menu dan persiapan makan. Artinya adalah 

komponen menu dan persiapan merupakan prioritas yang harus diperhatikan 

oleh Du Café untuk dapat menciptakan sebuah produk unggulan yang sesuai 

dengan kriteria konsumen inginkan, sehingga perhitungan harga pokok 
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produksi dan redesign produk di fokuskan pada komponen ini, mulai dari biaya 

relatif yang dikeluarkan serta komposisi bahan baku yang dipakai. 

2. Kemudian untuk produk nasi goreng, komponen yang menjadi dasar kriteria 

konsumen inginkan adalah pada komponen lauk pauk. Artinya adalah 

komponen lauk pauk merupakan prioritas yang harus diperhatikan oleh Du Café 

untuk dapat menciptakan sebuah produk unggulan yang sesuai dengan kriteria 

konsumen inginkan, sehingga perhitungan harga pokok produksi dan redesign 

produk di fokuskan pada komponen ini, mulai dari biaya relatif yang 

dikeluarkan serta komposisi bahan baku yang dipakai. 

3. Dan, untuk produk nasi ayam, komponen yang menjadi dasar kriteria konsumen 

inginkan adalah pada komponen lauk pauk. Artinya adalah komponen lauk 

pauk merupakan prioritas yang harus diperhatikan oleh Du Café untuk dapat 

menciptakan sebuah produk unggulan yang sesuai dengan kriteria konsumen 

inginkan, sehingga perhitungan harga pokok produksi dan redesign produk di 

fokuskan pada komponen ini, mulai dari biaya relatif yang dikeluarkan serta 

komposisi bahan baku yang dipakai. 

5.2 Saran 

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah : 
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5.2.1 Bagi Usaha Du Café Semarang 

 Melihat begitu banyak usaha rumah makan yang memiliki konsep yang sama 

dengan Du Café di daerah Tembalang-Banyumanik. Baik bagi usaha ini untuk 

melakukan analisis pasar sebagai usaha untuk mengetahui harga jual kompetitif, 

sehingga usaha bisnis Du Café dapat menentukan harga jual yang dapat bersaing 

dengan pasar yang ada. Berikut harga kompetitif untuk setiap masing-masing produk :  

1. produk chicken steak harga jual yang kompetitif adalah sebesar Rp17.000,  

2. produk nasi goreng harga jual yang kompetitif adalah sebesar Rp16.000. 

3. produk nasi ayam harga jual yang kompetitif adalah sebesar Rp17.000, 

  Tentu dengan adanya harga jual produk yang mengalami penurunan ini pasti 

terdapat biaya produksi yang akan mengalami penurunan, karena dengan penetapan 

target laba yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 25% , maka selisih antara 

harga jual produk dengan biaya produksi harus disesuikan. Dari hasil analisis ini 

dengan adanya alternatif – alternatif yang diberikan, maka usaha Du Café dapat 

menurunkan biaya produksi untuk masing – masing produk mereka. Berikut hasil dari 

adanya penerapan alternatif yang diberikan dalam value engineering :  

1. Untuk produk chicken steak biaya produksi  total sebelumnya adalah 

sebesar Rp14.521, dengan adanya analisis ini total biaya produksi menurun 

menjadi sebesar Rp11.992.  
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2. Kemudian untuk produk nasi goreng, biaya produksi total sebelumnya 

adalah sebesar Rp15.295, dengan adanya analisis ini total biaya produksi 

menurun menjadi sebesar Rp11.992.  

3. Sedangkan untuk produk nasi ayam, biaya produksi total sebelumnya 

adalah Rp15.274, dengan adanya analisis ini total biaya produksi menurun 

menjadi sebesar Rp12.747. 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini, produk yang menjadi dasar penelitian hanya menggunakan jenis 

produk unggulan maincourse. Dalam pengembangan peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan jenis produk Appetizer , yaitu makanan pembuka berupa minuman untuk 

dikaji juga dalam penelitian ini. Sehingga kualitas jenis produk tersebut dapat 

teridentifikasi dengan baik sesuai dengan kualitas konsumen inginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


