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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian  

Cafe Coco Deluna merupakan Cafe yang berlokasi di Kota Purwodadi, 

yang lokasinya tidak jauh dari pusat keramaian masyarakat kota Purwodadi. 

Cafe Coco Deluna menjadi salah satu Cafe yang spesial karena memiliki 

inovasi yang mengusung konsep terrace and lounge dengan layanan ala 

carte, take away dan delievery order. Di tahun 2019, Cafe Coco Deluna 

memasuki umur yang ke 5 tahun. Sebelumnya Cafe Coco Deluna berlokasi di 

jalan Hayam Wuruk Purwodadi, namun akibat tidak mendapatkan perpanjang 

kontrak dengan pihak pemilik tanah maka operasional Cafe sudah tidak bisa 

diteruskan lagi di lokasi tersebut maka lokasi Cafe Coco Deluna berpindah di 

jalan Dr. Soetomo 1 Purwodadi, tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Cafe 

Coco Deluna buka setiap hari dari pukul 10.00 – 23.00 WIB dan jumlah 

karyawan Cafe Coco Deluna saat ini ada 13 karyawan.  

Menu yang disajikan di Cafe Coco Deluna sangat beragam; 

terdapat menu western food, asian food, makanan khas kota Purwodadi dan 

lain-lain.  Cafe Coco Deluna merupakan cafe pertama di Purwodadi yang 

menyediakan fasilitas karaoke, namun memiliki perbedaan dengan tempat 

karaoke pada umumnya,  karaoke yang ada di Cafe Coco Deluna berada di 

ruang utama pelanggan, jadi pelanggan lainnya dapat melihat dan 

mendengarkan pelanggan yang sedang berkaraoke. Tarif karaoke yang ada di 
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Cafe Coco Deluna yaitu Rp 3000/lagu, sistem karaoke di Cafe Coco Deluna 

dibuat dengan sepraktis mungkin yaitu pelanggan hanya perlu menuliskan 

apa saja lagu diinginkan yang kemudian dinyanyikan dan selanjutnya waiters 

akan mencarikan lagu yang diminta oleh pelanggan. Cafe dengan fasilitas 

karaoke ini yang membuat Cafe Coco Deluna menjadi daya tarik bagi 

pelanggan dari semua kalangan untuk berkunjung ke sana. Tidak hanya 

fasilitas karaoke saja, Cafe Coco Deluna juga memiliki butik yang berlokasi 

di tempat yang sama, sehingga konsumen yang datang kesana tidak hanya 

sekedar menikmati makanan yang disajikan  namun juga bisa melihat 

pakaian-pakaian apa saja yang dijual di sana ataupun sebaliknya. 

Berikut ini adalah visi misi yang dimiliki oleh Cafe Coco Deluna 

Purwodadi :  

 Visi : Menjadikan Cafe Coco Deluna sebagai cafe yang disenangi oleh 

masyarakat Purwodadi dan diterima disemua kalangan. 

 Misi : 

- Memberikan kualitas terbaik dari segi pelayanan untuk pelanggan. 

- Memberikan kualitas terbaik dari segi produk untuk pelanggan. 

- Mengembangkan inovasi-inovasi baik dari pelayanan maupun dari 

produk. 
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4.2. Struktur Organisasi 

Cafe Coco Deluna memiliki struktur organisasi yang bertujuan 

untuk memberikan koordinasi yang baik antar tim yang diantaranya terdapat 

Manajer, Koki, Staf Administrasi, Helper, Bertender, Waiters dan 

Dishwasher. Berikut ini adalah struktur organisasi pada Cafe Coco Deluna 

Purwodadi berdasarkan wawancara dengan pemilik yang sekaligus menjadi 

manajer di Cafe Coco Deluna:  

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Cafe Coco Deluna Purwodadi 
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4.3 Hasil Penelitian 

    4.3.1 Persediaan Bahan Baku  

  Persediaan bahan baku sangat penting untuk dikelola karena hal 

tersebut merupakan komponen utama yang harus dimiliki oleh pihak 

usaha, apabila persediaan bahan baku tidak dikendalikan dengan baik, 

akan mengakibatkan siklus produksi tidak berjalan dengan optimal atau 

aktivitas operasional tidak berjalan dengan baik dan pada akhirnya 

mengakibatkan tidak terpenuhinya permintaan konsumen. Cafe Coco 

Deluna memiliki persediaan bahan baku utama yang tidak begitu baik, 

terbukti setiap bulannya mengalami kekurangan persediaan bahan baku 

utama artinya Cafe Coco Deluna dalam setiap bulannya selalu mendapati 

tidak terpenuhinya permintaan konsumen akibat persediaan bahan baku 

utama yang habis, maka dengan hal tersebut persediaan bahan baku 

utama Cafe Coco Deluna harus dikendalikan dengan sebaik mungkin. 

Adanya data kekurangan persediaan diharapkan mampu memperjelas 

bahwa pada Cafe Coco Deluna benar mengalami kekurangan persediaan 

khususnya pada bahan baku utama atau daging. Berdasarkan hasil 

observasi Cafe Coco Deluna memiliki persediaan yang kurang seperti 

yang ada pada tabel 4.1.  



37 
 

 
 

Tabel 4.1 Data Kekurangan Persediaan Bahan Baku Utama Cafe Coco Deluna 

Tahun 2018 

Bulan  

Persediaan yang kurang/kg 

Ayam 

Potong 

Ayam 

Kampung 

Iga 

Sapi Katak 

Januari 4,5 6 8,5 5,5 

Februari 4,5 4 8,5 4 

Maret 5 4 4,5 3 

April 6 6 6,5 2 

Mei  4,5 5,5 10,5 4 

Juni 4 6,5 4,5 2 

Juli 3,5 7,5 5 2,5 

Agustus 4,5 6,5 4,5 2 

September 3 4 8,5 3 

Oktober 2 5 5 4 

November 2 2,5 5 1,5 

Desember 2 2,5 6 4 

Jumlah 45,5 60 77 37,5 

        Sumber : Data Primer yang Diolah 

 Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa terdapat jumlah persediaan 

yang kurang masing-masing bahan baku, hal tersebut membuktikan bahwa 

pengendalian persediaan di Cafe Coco Deluna tidak begitu baik dan hal itu 

mengakibatkan permintaan konsumen tidak terpenuhi, sehingga dengan data 

persediaan yang kurang semakin membuktikan bahwa penentuan jumlah 

persediaan yang aman (safety stock) sangat penting dan penentuan titik 

pemesanan bahan baku kembali dengan jumlah pembelian yang optimal sangat 

diperlukan supaya pengendalian persediaan dapat berjalan dengan efektif.



38 
 

 
 

4.3.2 Biaya Pemesanan  

  Biaya pemesanan digunakan untuk menentukan kuantitas bahan 

baku yang harus dibeli yang optimal untuk setiap kali pemesanan. Biaya 

Pemesanan pada Cafe Coco Deluna melibatkan fasilitas telepon yang 

tersambung pada jaringan Wi-Fi dan terdapat biaya pengiriman atau 

ongkir. Manajer hanya menghubungi penjual daging satu hari sebelum 

bahan baku datang setiap kali pemesanan. Berikut rincian biaya 

pemesanan pada Cafe Coco Deluna: 

Tabel 4.2 Biaya Telepon Bahan Baku 

Bulan  
Biaya Wi-Fi 

(Rp) 

Alokasi Biaya untuk 

Telepon (%) 
Total Biaya (Rp) 

Januari 415.000 10 41.500 

Februari 415.000 10 41.500 

Maret 415.000 10 41.500 

April 415.000 10 41.500 

Mei  415.000 10 41.500 

Juni 415.000 10 41.500 

Juli 415.000 10 41.500 

Agustus 415.000 10 41.500 

September 415.000 10 41.500 

Oktober 415.000 10 41.500 

November 415.000 10 41.500 

Desember 415.000 10 41.500 

Jumlah 4.980.000   498.000 

Rata-rata 

perbulan  
    41.500 

Rata-rata 

perhari   
1.383,334 

  Sumber: Data Primer yang Diolah  
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Berdasarkan tabel diatas bahwa biaya telepon melibatkan biaya Wi-

Fi dengan harga perbulannya Rp 415.000,00 sehingga untuk 

mendapatkan jumlah biaya telepon dengan menggunakan pengalokasian, 

alokasi biaya untuk telepon peneliti menggunakan data wawancara yang 

sudah peneliti lakukan dengan sumber informasi yaitu sebesar 10% maka 

biaya telepon diperoleh dari biaya Wi-Fi dikalikan dengan alokasi untuk 

biaya telepon maka dapat diperoleh total biaya Rp 41.500,00/bulan atau 

biaya telepon pada Cafe Coco Deluna selama tahun 2018 sebesar Rp 

498.000,00 dengan rata-rata perbulannya Rp 41.500,00 atau rata-rata 

perhari Rp 1.384,00 

Tabel 4.3 Biaya Pengiriman atau Ongkos Kirim Ayam Potong 

Bulan  
Biaya   

(Rp) 

Total pemesanan 

(Kali) 

Total Biaya 

(Rp) 

Januari 5.000 12 60.000 

Februari 5.000 8 40.000 

Maret 5.000 6 30.000 

April 5.000 12 60.000 

Mei  5.000 6 30.000 

Juni 5.000 9 45.000 

Juli 5.000 5 25.000 

Agustus 5.000 11 55.000 

September 5.000 8 40.000 

Oktober 5.000 8 40.000 

November 5.000 16 80.000 

Desember 5.000 20 100.000 

Jumlah 60.000 121 605.000 

Rata-rata 

perbulan     
50.416,66667 

Rata-rata 

perhari 
  

1.680,556 

          Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Berdasarkan tabel diatas biaya pengiriman atau ongkos kirim ayam 

potong dalam setiap sekali pemesanan membutuhkan biaya Rp 5000,00 

selama tahun 2018 namun untuk mencari total biaya pengiriman atau 

ongkir perbulannya yang membedakan adalah frekuensi pemesanan atau 

berapa kali pihak Cafe Coco Deluna melakukan pemesanan bahan baku 

ayam potong sehingga total biaya pengirimannya berbeda-beda 

perbulannya seperti berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa total 

pemesanan yang paling banyak terjadi pada bulan Desember dan 

November dengan 20 dan 16 kali pemesanan sedangkan yang paling 

sedikit hanya 5 dan 6 kali pemesanan yang terjadi pada bulan juli, maret 

dan mei. Maka dengan berdasarkan tabel tersebut total biaya pengiriman 

atau ongkir ayam potong selama tahun 2018 membutuhkan Rp 

605.000,00 dengan rata-rata perbulan Rp 50.417,00 atau rata-rata perhari 

Rp 1.681,00 
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Tabel 4.4 Biaya Pengiriman atau Ongkos Kirim Ayam Kampung 

Bulan  
Biaya  

(Rp) 

Total pemesanan 

(Kali) 

Total Biaya 

(Rp) 

Januari 5.000 8 40.000 

Februari 5.000 12 60.000 

Maret 5.000 2 10.000 

April 5.000 8 40.000 

Mei  5.000 3 15.000 

Juni 5.000 2 10.000 

Juli 5.000 9 45.000 

Agustus 5.000 9 45.000 

September 5.000 10 50.000 

Oktober 5.000 2 10.000 

November 5.000 16 80.000 

Desember 5.000 16 80.000 

Jumlah 60.000 97 485.000 

Rata-rata 

perbulan      
40.416,66667 

Rata-rata 

perhari 
  

1.347,223 

          Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel diatas biaya pengiriman atau ongkos kirim ayam 

kampung dalam setiap sekali pemesanan membutuhkan biaya Rp 

5000,00 selama tahun 2018 namun untuk mencari total biaya pengiriman 

atau ongkos kirim perbulannya yang membedakan adalah frekuensi 

pemesanan atau berapa kali pihak Cafe Coco Deluna melakukan 

pemesanan bahan baku ayam kampung sehingga total biaya 

pengirimannya berbeda-beda perbulannya seperti berdasarkan data 

tersebut ditemukan bahwa total pemesanan yang paling banyak terjadi 

pada bulan November dan Desember dengan 16 kali pemesanan 

sedangkan yang paling sedikit hanya 2 dan 3 kali pemesanan yang terjadi 
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pada bulan Maret, Juni, Oktober dan Mei. Maka dengan berdasarkan 

tabel tersebut total biaya pengiriman atau ongkos kirim ayam kampung 

selama tahun 2018 membutuhkan Rp 485.000,00 dengan rata-rata 

perbulan Rp 40.417,00 atau rata-rata perhari Rp 1.347,00 

Tabel 4.5 Biaya Pengiriman atau Ongkos Kirim Iga Sapi 

Bulan  
Biaya  

(Rp) 

Total pemesanan 

(Kali) 

Total Biaya 

(Rp) 

Januari 5.000 4 20.000 

Februari 5.000 5 25.000 

Maret 5.000 8 40.000 

April 5.000 4 20.000 

Mei  5.000 6 30.000 

Juni 5.000 2 10.000 

Juli 5.000 3 15.000 

Agustus 5.000 4 20.000 

September 5.000 7 35.000 

Oktober 5.000 4 20.000 

November 5.000 5 25.000 

Desember 5.000 7 35.000 

Jumlah 60.000 59 295.000 

Rata-rata 

perbulan     
24583,33333 

Rata-rata 

perhari 
  

819,445 

            Sumber: Data Primer yang Diolah  

Berdasarkan tabel diatas biaya pengiriman atau ongkos kirim iga 

sapi dalam setiap sekali pemesanan membutuhkan biaya Rp 5000,00 

selama tahun 2018 namun untuk mencari total biaya pengiriman atau 

ongkos kirim perbulannya yang membedakan adalah frekuensi 

pemesanan atau berapa kali pihak Cafe Coco Deluna melakukan 

pemesanan bahan baku iga sapi sehingga total biaya pengirimannya 
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berbeda-beda perbulannya seperti berdasarkan data tersebut ditemukan 

bahwa total pemesanan yang paling banyak terjadi pada bulan Maret, 

September dan Desember dengan 8 dan 7 kali pemesanan sedangkan 

yang paling sedikit hanya 2 dan 3 kali pemesanan yang terjadi pada bulan 

Juni dan Juli. Maka dengan berdasarkan tabel tersebut total biaya 

pengiriman atau ongkos kirim iga sapi selama tahun 2018 membutuhkan 

Rp 295.000,00 dengan rata-rata perbulan Rp 24.583,00 atau rata-rata 

perhari Rp 819,00 

Tabel 4.6 Biaya Pengiriman atau Ongkos Kirim Katak 

Bulan  
Biaya 

(Rp)  

Total pemesanan 

(Kali) 

Total Biaya 

(Rp) 

Januari 5.000 6 30.000 

Februari 5.000 9 45.000 

Maret 5.000 3 15.000 

April 5.000 2 10.000 

Mei  5.000 9 45.000 

Juni 5.000 11 55.000 

Juli 5.000 7 35.000 

Agustus 5.000 3 15.000 

September 5.000 9 45.000 

Oktober 5.000 3 15.000 

November 5.000 9 45.000 

Desember 5.000 14 70.000 

Jumlah 60.000 85 425.000 

Rata-rata 

perbulan     
35.416,66667 

Rata-rata 

perhari 
  

1.180,556 

             Sumber: Data Primer yang Diolah  
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Berdasarkan tabel diatas biaya pengiriman atau ongkos kirim katak 

dalam setiap sekali pemesanan membutuhkan biaya Rp 5000,00 selama 

tahun 2018 namun untuk mencari total biaya pengiriman atau ongkos 

kirim perbulannya yang membedakan adalah frekuensi pemesanan atau 

berapa kali pihak Cafe Coco Deluna melakukan pemesanan bahan baku 

katak sehingga total biaya pengirimannya berbeda-beda perbulannya 

seperti berdasarkan data tersebut ditemukan bahwa total pemesanan yang 

paling banyak terjadi pada bulan Desember dan Juni dengan 14 dan 11 

kali pemesanan sedangkan yang paling sedikit hanya 2 dan 3 kali 

pemesanan yang terjadi pada bulan April, Agustus dan Oktober. Maka 

dengan berdasarkan tabel tersebut total biaya pengiriman atau ongkos 

kirim katak selama tahun 2018 membutuhkan Rp 425.000,00 dengan 

rata-rata perbulan Rp 35.417,00 atau rata-rata perhari Rp 1.181,00 

Sehingga biaya pemesanan untuk masing-masing bahan baku 

utama menjadi seperti berikut: 

Tabel 4.7 Biaya Pemesanan Bahan Baku 

Jenis Biaya 

Pemesanan/Bulan 

Bahan Baku Utama 

Ayam 

Potong 

 (Rp) 

Ayam 

Kampung 

(Rp) 

Iga Sapi 

(Rp) 

Katak 

 (Rp) 

Biaya Telepon 41.500 41.500 41.500 41.500 

 Biaya 

Pengiriman atau 

Ongkir  

50.417 40.417 24.583 35.417 

Jumlah Biaya 

Pemesanan/Hari 
91.917 81.917 66.083 76.917 

Sumber: Data Primer yang Diolah 
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Berdasarkan tabel diatas merupakan ringkasan biaya pemesanan 

bahan baku utama dimana jumlah biaya telepon sama karena semua 

aktivitas pemesanan bahan baku melibatkan satu perangkat dengan total 

biaya sebesar Rp 41.500,00 perbulan , kemudian jumlah biaya 

pengiriman atau ongkir masing-masing bahan baku berbeda-beda, hal ini 

disebabkan adanya perbedaan frekuensi pemesanan bahan baku perbulan 

dari masing-masing bahan baku sehingga menyebabkan jumlah biaya 

pengiriman dan ongkir bahan baku berbeda-beda. Tentunya identifikasi 

biaya pemesanan bahan baku digunakan untuk membantu mencari 

kuantitas pembelian bahan baku  setiap masing-masing bahan baku setiap 

kali pemesanan. 

4.3.3 Biaya Penyimpanan  

 Biaya penyimpanan digunakan untuk mencari kuantitas pembelian 

yang optimal bahan baku dalam setiap kali melakukan pemesanan. 

Karena bahan baku utama Cafe Coco Deluna adalah daging, dan 

memiliki umur ekonomis yang tidak panjang sehingga terdapat biaya 

penyimpanan bahan baku yang harus dibebankan. Pihak Cafe telah 

membebankan biaya penyimpanan bahan bakunya sebesar 10%, maka 

untuk memperoleh jumlah biaya penyimpanan masing-masing bahan 

baku didapat dari harga bahan baku dikali dengan presentase biaya 

penyimpanan (H = p x i).  
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Tabel 4.8 Biaya Penyimpanan Bahan Baku 

Bulan  
Biaya 

listrik (Rp) 

Presentase biaya 

penyimpanan  (%) 
Biaya Penyimpanan 

Januari 2.560.000 10 256.000 

Februari 2.560.000 10 256.000 

Maret 2.560.000 10 256.000 

April 2.560.000 10 256.000 

Mei 2.560.000 10 256.000 

Juni 2.560.000 10 256.000 

Juli 2.560.000 10 256.000 

Agustus 2.560.000 10 256.000 

September 2.560.000 10 256.000 

Oktober 2.560.000 10 256.000 

November 2.560.000 10 256.000 

Desember 2.560.000 10 256.000 

Total 30.720.000 10 3.072.000 

Rata-rata 

perbulan 2.560.000 

 

256.000 

Rata-rata 

perhari 85.333,334 

 

8.533,334 

    Sumber: Data Primer yang Diolah 

Berdasarkan tabel diatas merupakan rincian biaya listrik yang 

digunakan Cafe Coco Deluna perbulan selama tahun 2018, untuk 

mencari biaya penyimpanan bahan baku diperoleh dari harga atau biaya 

listrik dikalikan dengan pembebanan biaya penyimpanan untuk bahan 

baku utama pada Cafe Coco Deluna dalam bentuk presentase, sehingga 

diperoleh hasil biaya penyimpanan untuk bahan baku utama baik bahan 

baku ayam potong, ayam kampung, iga sapi dan katak sebesar Rp 

3.072.000,00 dengan rata-rata perbulan sebesar Rp 256.000,00 atau rata-

rata perhari Rp 8.534,00 
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4.3.4 Penentuan Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

 Persediaan pengaman bertujuan untuk bahan baku yang dimiliki 

atau tersedia tidak mengalami kehabisan (stock out) dan mengantisipasi 

adanya keterlambatan penerimaan bahan baku yang telah dipesan. 

Persediaan pengaman (safety stock) dapat membantu menghindari adanya 

kerugian yang dialami Cafe sehingga penentuan jumlah persediaan 

menjadi sangat penting agar terciptanya pengendalian persediaan yang 

baik. Menentukan safety stock yang optimal melibatkan analisis statistic 

dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan sesungguhnya dengan 

perkiraan penggunaan bahan atau dapat disebutkan dengan mencari 

tingkat deviasi standar supaya dapat diketahui tingkat penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi antara penggunaan sesungguhnya dengan 

perkiraan penggunaan. Dalam analisis penyimpangan ini pengelola 

menentukan seberapa jauh bahan baku yang masih dapat dicapai. Pada 

umumnya batas toleransi yang digunakan adalah 5% yang dilihat melalui 

tabel Z atau tabel service level atau tabel yang membuktikan sejauh mana 

perusahaan memenuhi dan tidak memenuhi permintaan konsumen. Batas 

5% merupakan batas yang membuktikan bahwa perusahaan diharapkan 

dapat memenuhi 95% atas permintaan konsumen. Dalam tabel Z atau 

tabel service level batas 5% memiliki service factor sebesar 1,65 

sehingga jika dianalisis seperti sebagai berikut:  
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Bahan Baku Ayam Potong 

 σ =   

  σ =  

3213,42 diperoleh dari hasil perhitungan antara penggunaan bahan baku 

ayam potong (X) dikurang dengan rata-rata penggunaan bahan baku 

ayam potong (Y) yang kemudian selisihnya dikuadratkan dan ditotal 

untuk mendapatkan hasil akhir, untuk lebih jelasnya perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 7 yaitu tabel perhitungan standar deviasi ayam 

potong. Kemudian n merupakan jumlah banyaknya data yang dimiliki 

untuk bahan  baku ayam potong. 

Sehingga untuk menentukan persediaan pengaman menjadi:  

Safety stock = σ x Z 

   = 2,987 x 1,65 

   = 4,930 atau 5 kg 

Maka persediaan pengaman (safety stock) pada Cafe Coco Deluna untuk 

bahan baku utama ayam potong  sebanyak 5 kg.  
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Bahan Baku Ayam Kampung 

σ =   

σ =  

1969,31 diperoleh dari hasil perhitungan antara penggunaan bahan baku 

ayam kampung (X) dikurang dengan rata-rata penggunaan bahan baku 

ayam kampung (Y) yang kemudian selisihnya dikuadratkan dan ditotal 

untuk mendapatkan hasil akhir, untuk lebih jelasnya perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 8 yaitu tabel perhitungan standar deviasi ayam 

kampung. Kemudian n merupakan jumlah banyaknya data yang dimiliki 

untuk bahan  baku ayam kampung. 

Sehingga untuk menentukan persediaan pengaman menjadi:  

Safety stock  = σ x Z 

            = 2,338 x 1,65 

            = 3,859 atau 4 kg 

Maka persediaan pengaman (safety stock) pada Cafe Coco Deluna untuk 

bahan baku utama ayam kampung sebanyak 4 kg. 
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Bahan Baku Iga Sapi  

σ =   

σ =  

415,313 diperoleh dari hasil perhitungan antara penggunaan bahan baku 

iga sapi (X) dikurang dengan rata-rata penggunaan bahan baku iga sapi 

(Y) yang kemudian selisihnya dikuadratkan dan ditotal untuk 

mendapatkan hasil akhir, untuk lebih jelasnya perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 9 yaitu tabel perhitungan standar deviasi iga sapi. 

Kemudian n merupakan jumlah banyaknya data yang dimiliki untuk 

bahan  baku iga sapi. 

Sehingga untuk menentukan persediaan pengaman menjadi:  

Safety stock  = σ x Z 

   = 1,074 x 1,65 

  = 1,772 atau 2 kg 

Maka persediaan pengaman (safety stock) pada Cafe Coco Deluna untuk 

bahan baku utama Iga Sapi sebanyak 2 kg. 
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Bahan Baku Katak  

σ =   

σ=  

315,313 diperoleh dari hasil perhitungan antara penggunaan bahan baku 

katak (X) dikurang dengan rata-rata penggunaan bahan baku katak (Y) 

yang kemudian selisihnya dikuadratkan dan ditotal untuk mendapatkan 

hasil akhir, untuk lebih jelasnya perhitungan dapat dilihat pada lampiran 

10 yaitu tabel perhitungan standar deviasi katak. Kemudian n merupakan 

jumlah banyaknya data yang dimiliki untuk bahan baku iga katak. 

Sehingga untuk menentukan persediaan pengaman menjadi:  

Safety stock  = σ x Z 

 = 0,935 x 1,65 

= 1,544 atau 1,5 kg 

Maka persediaan pengaman (safety stock) pada Cafe Coco Deluna untuk 

bahan baku utama Katak sebanyak 1,5 kg. 
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4.3.5 Penentuan Pemesanan Bahan Baku Kembali (Re Order Point) 

Pengelola Cafe Coco Deluna perlu mengetahui titik (unit) untuk 

melakukan tindakan pemesanan bahan baku kembali, walaupun Cafe 

Coco Deluna sudah mendapatkan informasi mengenai berapa unit 

persediaan pengaman (safety stock) yang harus ada, akan tetapi hal 

tersebut bukan menjadi sebuah patokan untuk pihak Cafe segera 

melakukan pemesanan kembali. Terdapat analisis tambahan atau analisis 

khusus yang memperhitungkan pada saat berapa unit pihak Cafe harus 

melakukan pemesanan kembali dan tentunya melibatkan persediaan 

pengaman (safety stock). Analisis pemesanan bahan baku kembali 

dengan menggunakan metode Re Order Point, dimana metode Re Order 

Point melibatkan data total penggunaan bahan baku dan waktu tunggu 

atau masa tenggang yang terjadi ketika pihak Cafe melakukan pemesanan 

bahan baku. Dengan demikian dapat jika dihtiung menjadi seperti 

sebagai berikut:  

Bahan Baku Ayam Potong  

ROP = (d x ȴ ) + Safety Stock 

ROP=  

Maka Re Order Point untuk bahan baku utama ayam potong sebesar 

6,772 atau 7 kg.  
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Bahan Baku Ayam Kampung 

ROP = (d x ȴ ) + Safety Stock 

ROP=  

Maka Re Order Point untuk bahan baku utama ayam kampung sebesar 

5,458 atau 5,5 kg.  

Bahan Baku Iga Sapi 

ROP = (d x ȴ ) + Safety Stock 

ROP=  

Maka Re Order Point untuk bahan baku utama iga sapi sebesar 2,541 

atau 3 kg. 

Bahan Baku Katak 

ROP = (d x ȴ ) + Safety Stock 

ROP=  

Maka Re Order Point untuk bahan baku utama katak sebesar 2,383 atau 

2,5 kg.  
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4.3.6 Penentuan Pembelian Bahan Baku pada saat melakukan Pemesanan 

Setelah mengetahui berapa persediaan pengaman (Safety Stock) 

yang harus tersedia dan titik pemesanan bahan baku kembali (Re Order 

Point), kemudian Cafe Coco Deluna juga perlu mengetahui berapa 

pembelian bahan baku yang optimal untuk bahan baku ayam 

potong,ayam kampung, iga sapi dan katak. Metode pembelian bahan 

baku menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ) yang 

membutuhkan data  penggunaan bahan baku, biaya pemesanan dan  biaya 

penyimpanan. Maka jika dianalisis menjadi seperti sebagai berikut:  

Bahan Baku Ayam Potong 

EOQ =   

EOQ=  

N =  

Maka jumlah pembelian bahan baku ayam potong yang optimal ketika 

pihak Cafe melakukan pemesanan sebanyak 6,169 atau 6,5 kg dengan 

frekuensi pemesanan sebanyak 9 kali dalam sebulan.  

 

 



55 
 

 
 

Bahan Baku Ayam Kampung  

EOQ =   

EOQ=  

N=  

Maka jumlah pembelian bahan baku ayam kampung yang optimal ketika 

pihak Cafe melakukan pemesanan sebanyak 5,291 atau 5,5 kg dengan 

frekuensi pemesanan sebanyak 8 kali dalam sebulan. 

Bahan Baku Iga Sapi  

EOQ =   

EOQ=  

N=  

Maka jumlah pembelian bahan baku iga sapi yang optimal ketika pihak 

Cafe melakukan pemesanan sebanyak 2,896 atau 3 kg dengan frekuensi 

pemesanan sebanyak 6 kali dalam sebulan.  
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Bahan Baku Katak  

EOQ =  

EOQ=  

N=  

Maka jumlah pembelian bahan baku katak yang optimal ketika pihak 

Cafe melakukan pemesanan sebanyak 2,821 atau 3 kg dengan frekuensi 

pemesanan sebanyak 5 kali dalam sebulan.  

4.4 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis, peneliti mendapatkan bahwa dengan data pada 

tahun 2018 ditemukan safety stock, re order point dan economic order 

quantity untuk masing-masing bahan baku utama pada Cafe Coco Deluna, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 Safety Stock, ROP,  dan EOQ untuk Bahan Baku Utama 

Jenis Kebijakan 

Bahan Baku Utama 

Ayam 

Potong (Kg) 

Ayam Kampung 

(Kg) 

Iga Sapi 

(Kg) 
Katak (Kg) 

Safety Stock (SS) 5 4 2 1,5 

Re Order Point 

(ROP) 
7 5,5 3 2,5 

Economic Order 

Quantity (EOQ) 
6,5 5,5 3 3 

 Sumber: Data Primer yang Diolah  
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil analisis dari persediaan 

pengaman (Safety Stock), titik pemesanan kembali (Re Order Point) dan 

jumlah kuantitas pembelian setiap kali pesan kembali (Economic Order 

Quantity) berdasarkan data pada tahun 2018. Safety stock untuk bahan baku 

ayam potong yang paling tinggi dari pada bahan baku utama lainnya yaitu 

dengan jumlah 5 kg hal ini dapat disebabkan akibat adanya permintaan dari 

konsumen yang banyak pada menu makanan yang berbahan baku ayam 

potong maupun ayam kampung dimana bahan baku ayam potong pada Cafe 

Coco Deluna diolah menjadi chicken steak, chicken gordon blue, chicken 

wings dan potato skin. Kemudian titik pemesanan kembalinya (ROP) ayam 

potong yaitu 7 kg juga menjadi yang paling tertinggi daripada yang bahan 

baku utama lainnya dengan memiliki jumlah pembelian (EOQ) sebanyak 6,5 

kg untuk sekali pesan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 9 kali dalam 

sebulan atau yang artinya dalam sebulan Cafe Coco Deluna dapat memesan 

bahan baku ayam potong dengan selang waktu 3 atau 4 hari.  

Kemudian bahan baku ayam kampung memiliki nilai safety stock yang 

tertinggi kedua setelah ayam potong, yaitu sebesar 4 kg serta memiliki titik 

pemesanan kembali sebesar 5,5 kg dengan melakukan pembelian sebanyak 

5,5 kg dan melakukan pemesanan sebanyak 8 kali dalam sebulan atau yang 

artinya dalam sebulan Cafe Coco Deluna dapat memesan bahan baku ayam 

kampung dengan selang waktu 3 atau 4 hari. 

Bahan baku iga sapi memiliki Safety Stock sebanyak 2 kg sedangkan 

untuk bahan baku katak memiliki Safety Stock sebanyak 1,5 kg. Safety Stock 
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yang dimiliki oleh bahan baku iga sapi maupun katak terbilang jumlahnya 

relatif kecil, hal ini disebabkan karena tingkat permintaan atau penggunaan 

bahan bakunya yang sedikit perharinya. Kemudian untuk bahan baku iga sapi 

memiliki Re Order Point  sebesar 3 kg dengan jumlah kuantitas pembelian 

bahan baku iga sapi sebanyak 3 kg dengan dalam sebulan melakukan 

pemesanan sebanyak 6 kali atau untuk bahan baku iga sapi Cafe Coco deluna 

dapat memesan bahan bakunya dalam selang waktu 5 hari sekali, dan untuk 

bahan baku katak memiliki Re Order Point sebesar 2,5 kg dengan memiliki 

kuantitas pembelian sebanyak 3 kg dalam setiap kali pesan dengan 

pemesanan optimal sebanyak 5 kali dalam sebulan atau yang artinya dalam 

sebulan Cafe Coco Deluna dapat memesan bahan baku katak dengan selang 

waktu 6 hari. 

Jumlah Safety Stock dari bahan baku ayam potong, ayam kampung, iga 

sapi dan katak dapat dikatakan tidak terlalu besar namun hal ini justru 

menjadi keuntungan bagi Cafe Coco Deluna karena akan menghindari adanya 

penumpukan persediaan bahan baku di tempat penyimpanan bahan baku, 

mengingat kapasitas tempat penyimpanan bahan baku daging yang terbatas 

dan faktor umur ekonomis dari daging. Tempat penyimpanan bahan baku 

daging di Cafe Coco Deluna maksimal mencapai 40 kg sedangkan jumlah 

Safety Stock ditambah dengan jumlah pembelian bahan baku (EOQ) totalnya 

menjadi 30,5 kg maka tempat penyimpanan bahan baku daging dari segi 

kapasitas dapat teratasi dengan baik. Kemudian faktor keusangan bahan baku 

sangat kecil terjadi karena jumlah persediaan yang aman beserta jumlah 
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pembelian bahan baku setiap kali pesan tidak terlalu banyak mengingat 

faktanya Cafe Coco Deluna dapat menggunakan setiap bahan baku perharinya 

menghabiskan 1-2 kg. Hasil tersebut akan membuat setiap bahan baku akan 

selalu segar dan layak untuk diproduksi karena tidak membutuhkan waktu 

yang lama untuk menyimpan setiap bahan baku. 

Bahan baku ayam potong memiliki pembelian sebanyak 6,5 kg dalam 

setiap kali pesan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 9 kali dalam sebulan 

atau Cafe Coco Deluna dapat melakukan pemesanan dalam jangka waktu 4 

hari sehingga faktor keusangan bahan baku ayam potong dapat teratasi 

mengingat bahan baku ayam potong memiliki waktu bertahan 5-7 hari. 

Kemudian untuk bahan baku ayam kampung memiliki pembelian sebanyak 

5,5 kg dalam setiap kali pesan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 9 kali 

dalam sebulan atau Cafe Coco Deluna dapat melakukan pemesanan dalam 

jangka waktu 4 hari sehingga faktor keusangan bahan baku ayam kampung 

dapat teratasi mengingat bahan baku ayam potong memiliki waktu bertahan 

5-7 hari. Untuk bahan baku iga sapi memiliki pembelian sebanyak 3 kg dalam 

setiap kali pesan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 6 kali dalam sebulan 

atau Cafe Coco Deluna dapat melakukan pemesanan dalam jangka waktu 5 

hari sehingga faktor keusangan bahan baku iga sapi dapat teratasi mengingat 

bahan baku ayam potong memiliki waktu bertahan 5-7 hari. Dan yang 

terakhir bahan baku katak memiliki pembelian sebanyak 3 kg dalam setiap 

kali pesan dengan frekuensi pemesanan sebanyak 5 kali dalam sebulan atau 

Cafe Coco Deluna dapat melakukan pemesanan dalam jangka waktu 6 hari 
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sehingga faktor keusangan bahan baku ayam kampung dapat teratasi 

mengingat bahan baku ayam potong memiliki waktu bertahan 5-7 hari. 


