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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data yang dimiliki Cafe Coco Deluna pada tahun 2018, 

dengan bahan baku utamanya yaitu ayam potong, ayam kampung, iga sapi 

dan katak, masing-masing memiliki persediaan pengaman (safety stock) 

sebanyak 5 kg untuk bahan baku ayam potong, 4 kg untuk bahan baku 

ayam kampung, 2 kg untuk bahan baku iga sapi dan 1,5 untuk bahan baku 

katak. Persediaan pengaman (safety stock) sangat berguna bagi Cafe Coco 

Deluna mengingat persediaan bahan baku utama tersebut sering 

mengalami kehabisan bahan baku maka dengan adanya persediaan 

pengaman (safety stock) dapat meminimalisir resiko terjadinya kehabisan 

bahan baku karena ada batas penggunaanya sebelum mengambil tindakan 

pembelian bahan baku kembali.   

2. Diperoleh hasil analisis titik pemesanan bahan baku kembali (Re Order 

Point) pada Cafe Coco Deluna untuk ayam potong sebesar 7 kg, ayam 

kampung 5,5 kg, iga sapi 3 kg dan katak 2,5 kg. Berdasarkan hasil tersebut 

pihak Cafe Coco Deluna akan semakin dimudahkan kapan pihak Cafe 

Coco Deluna harus melakukan pemesanan bahan baku kembali, mengingat 

pada awal survey bahwa Cafe Coco Deluna tidak memiliki kebijakan yang 
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pasti dalam mengambil tindakan kapan harus memesan bahan baku 

kembali.  

3. Diperoleh hasil analisis untuk jumlah kuantitas bahan baku yang harus 

dibeli pada bahan baku utama Cafe Coco Deluna dengan metode 

Economic Order Quantity yaitu untuk bahan baku ayam potong sebanyak 

6,5 kg, ayam kampung sebanyak 5,5 kg, iga sapi sebanyak 3 kg dan katak 

juga sebanyak 3 kg. Dengan hasil analisis ini akan memudahkan pihak 

Cafe Coco Deluna dapat membeli bahan baku sebanyak berapa kg setelah 

mengetahui titik pemesanan kembali, mengingat pada awal survey Cafe 

Coco Deluna mengambil kebijakan pembelian bahan baku kembali 

berdasarkan kira-kira atau tidak pasti.  

4. Safety stock, Re Order Point dan Economic Order Quantity untuk bahan 

baku ayam potong, ayam kampung, iga sapi dan katak merupakan hasil 

yang paling efisien karena hal jumlahnya yang tidak terlalu banyak hal ini 

akan memudahkan pihak cafe untuk mengelola persediaannya dengan 

baik, karena pada awal pihak cafe memiliki harapan yang perlu 

dipertimbangkan seperti menjaga kualitas bahan baku yang fresh atau 

segar, tempat penyimpanan yang memadai atau cocok kemudian tidak 

adanya bahan baku yang terbuang akibat bahan baku yang tidak layak 

diproduksi, sehingga dengan hasil analisis ini dipercaya untuk menjawab 

harapan yang Cafe Coco Deluna ingin wujudkan.  
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5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan data yang dimiliki pada tahun 2018 untuk bahan baku 

ayam potong, seharusnya Cafe Coco Deluna memiliki titik pemesanan 

kembali sebesar 7 kg dengan persediaan yang aman sebanyak 5 kg serta 

melakukan pembelian yang optimal sebanyak 6,5 kg dalam setiap kali pesan 

dengan frekuensi pemesanan sebanyak 9 kali dalam sebulan. Sedangkan 

berdasarkan data yang dimiliki Cafe Coco Deluna untuk bahan baku ayam 

kampung seharusnya Cafe Coco Deluna memiliki titik pemesanan kembali 

sebesar 5,5 kg dengan persediaan yang aman sebanyak 4 kg serta melakukan 

pembelian yang optimal sebanyak 5,5 kg dalam setiap kali pesan dengan 

frekuensi pemesanan sebanyak 8 kali dalam sebulan. Kemudian untuk bahan 

baku iga sapi seharusnya Cafe Coco Deluna memiliki titik pemesanan 

kembali sebesar 3 kg dengan persediaan yang aman sebanyak 2 kg serta 

melakukan pembelian yang optimal sebanyak 3 kg dengan frekuensi 

pemesanan sebanyak 6 kali dalam sebulan. Yang terakhir berdasarkan data 

bahan baku katak pada tahun 2018 di Cafe Coco Deluna seharusnya Cafe 

Coco Deluna memiliki titik pemesanan kembali sebesar 2,5 kg dengan 

persediaan yang aman sebanyak 1,5 kg serta melakukan pembelian yang 

optimal sebanyak 3 kg dalam setiap kali pesan dengan frekuensi pemesanan 

sebanyak 5 kali dalam sebulan.  
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Pihak Cafe Coco Deluna dapat mengambil alternatif kebijakan dari 

analisis Safety Stock untuk pertimbangan dalam mengatur persediaannya 

dengan baik untuk periode berikutnya supaya permasalahan kehabisan bahan 

baku dapat diminimalisir dan dengan adanya safety stock pada Cafe Coco 

Deluna akan membantu aktivitas operasional lainnya tidak terganggu. Pihak 

Cafe Coco Deluna juga dapat menerapkan sistem yang dianalisis dengan 

menggunakan metode Re Order Point yang berguna untuk pada waktu kapan 

Cafe Coco Deluna harus melakukan pemesanan bahan baku utamanya 

kembali, hal ini bertujuan supaya pengendalian persediaannya dapat 

termonitoring dengan efektif serta menghindari resiko kehabisan bahan baku 

dan kehilangan pelanggan, dan setelah menerapkan analisis Re Order Point, 

Cafe Coco deluna juga perlu dapat menggunakan kebijakan analisis 

Economic Order Quantity yang berguna untuk berapa bahan baku baik dari 

ayam potong, ayam kampung, iga sapi dan katak yang harus dibeli ketika 

setiap melakukan pemesanan bahan baku kembali. 

 

 

  

 


