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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan DEA yang berikaitan tentang analisis

efisiensi dengan menggunakan 8 brand pizza yaitu pizza bees, delana pizzeria,

panties pizza, yans pizza, queen pizza, pizza zein, pizza itlain delight, dan solo

pizza maka beberapa kesimimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Dari 8 brand pizza yang ditelitii terdapat 3 brand pizza yang belum

mencapai efisiensi 100% yaitu queen pizza, pizza zein, dan Italian delight

sedangkan 5 brand pizza sudah mengalami efisien 100% yaitu pizza bees,

delana pizzeria, panties pizza, yans pizza, dan solo pizza.

2. Untuk memaksimaslkan ouput yang dapat diperoleh maka pada laba bersih

dan penjualan perusahaan sudah dianggap sudah efisien pada ketiga brand

pizza (queen pizza, pizza zein, dan Italian delight) akan tetapi pada laba

kotor pada ketiga brand pizza tersebut harus maksimisasi sebesar 45,6%

pada queen pizza; 11,3% pada pizza zein; dan 7,1% pada pizza Italian

delight. Sedangkan pada 5 brand pizza yang sudah mengalami efisien maka

cukup mempertahankan unit kegiatan ekonomi perusahaannya

3. Dalam penggunaan input yang dihasilkan pada 3 brand pizza (queen pizza,

pizza zein, dan Italian delight) yang belum efisien makan dilihat terjadi

pemborosan pada biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, jumlah oulet, dan

jumlah karyawan.
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B. Keterbatas Penelitian

Penelitian ini akan lebih bagus lebih banyak variabel input dan ouput yang

mendukung akan tetapi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang

dilakakukan maka ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Sampel yang digunakan hanya 8 brand pizza yaitu pizza bees, delana

pizzeria, panties pizza, yans pizza, queen pizza, pizza zein, Italian delight,

dan solo pizza serta hanya tersebar di Surakarta dan Sukoharjo akan tetapi

ada 2 brand pizza yaitu pizza hut dan master cheese dikarenakan lapora

keuangan dari ke dua brand tersebur tidak untuk dipublikasikan.

2. Data laporan keuangan yang dianalisis hanya menggunakan 1 tahun

pembukuan yaitu tahun 2019.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diambil kemudian penelitian ini

memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangan dalam mengambil

kebijakan perusahaan yaitu:

1. Dalam menentukan kebijakan harus menggunakan prinsip kehati-hatian

dalam melakukan kegiatan operasional ekonomi perusahaan.  Kegiatan yang

tidak memperhitungkan aspek perencanaan yang matang akan dapat

memberikan dampak yang besar dalam kerugian perusahaan. Prinsip kehati-

hatian dan perencanaan yang mata juga diperlukan dengan melihat efisiensi

yang dihasilkan (output) perusahaan dengan beban biaya (input) yang

dikeluarkan perusahaan. Apabila terjadi kelebihan dalam beban kerja maka
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berarti ada pemborosan dalam penggunaan beban biaya yang dilakukan.

Apalagi sektor usaha food and baverage pada pizza yang dinamis harus

bener bener menerapkan pendekatan efisiensi agar mampu mengoptimalkan

dari sisi pendapatan dan pengeluarannya.

2. Dari 8 brand pizza yang diteliti terdapat 3 brand pizza yang belum efisien

diliaht dari analisisnya terjadi pemborosan pada input yang dikleuarkan

sehingga pada input tersebut seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja,

jumlah outlet, dan jumlah karyawan perlu ada pemangkasan jumlah biaya,

outlet maupun karyawannya. Untuk yang sudah efisien 5 brand pizza perlu

dioptimalkan lagi inputnya menginngat dunia bisnis selalu dinamis

pergerakan usahanya dan menggungakan prinsip kehati-hatian dan

perencanaan yang matang.

3. Dalam mengoptimalkan outlet perusahan harus melakukan strategi

peningkatan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang

dibutuhkan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi perusahaan dan  bekerja

sama dengan penyedia jasa pesanan online seperti Go-Jek, Grab dan

penyedia jasa lain agar mempermudah pelanggan memesan apabila tidak

mau ketempatnya langsung. Dapat diketahui di era digital seperti ini pasti

teknologi sangat diperlukan oleh setiap usaha dalam menjaring pelanggan

yang tidak mampu terjaring oleh pelaku usaha dan hanya mampu dijaring

oleh penyedia jasa pesanan online dengan harapan bila pelanggan mudah

melakukan pesanan akan membaut permintaan akan semakin bertambah

akan mempengaruhi output setiap usahaan


