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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Hani Bakery & Cake dapat menggunakan metode Newsboy Problem atau Single Period 

Problem Sebagai metode pengendalian sediaan roti sekaligus utnuk menentukan berapa 

roti yang harus diproduksi perharinya. Hal ini dikarenakan Hani Bakery & Cake 

memproduksi roti yang bersifat semi perishable yang mudah rusak sehingga mempunyai 

masa konsumsi 6 sampai 7 hari tidak dan hanya sampai dengan 5 hari dalam masa jualnya. 

Oleh sebab itu, di hari ke 6 dan ke 7 Hani Bakery & Cake memberikan diskon sebesar 

50% dari harga jualnya untuk seluruh roti manis, termasuk 6 roti manis dalam penelitian 

ini yaitu roti Pisang Coklat, Volcano, Abon, Cheese Floss, Sosis Cup dan Choco Marbel. 

Diskon ini diberlakukan dengan tujuan mengurangi barang ekses (roti sisa) yang tidak 

laku terjual agar dapat menutupi kerugian atau bahkan memaksimalkan profit ketika 

penjualan harian berada diatas rata-rata. 

Implementasi metode Newsboy Problem ini dapat membantu Hani Bakery & Cake untuk 

menentukan berapa kuantitas optimal produksi roti harian yang harus dilakukan Hani 

Bakery & Cake untuk mencapai keuntungan maksimal, meninimalkan roti yang belum 

terjual sampai hari ke-5 sekaligus meminimalkan biaya kehilangan penjualan (lost sales) 

 

5.1 Harga pokok produksi 

Harga pokok produksi yang diterapkan oleh perusahaan masih bersifat hitungan kasaran 

atau masih sebatas asumsi, dimana total harga pokok roti adalah Rp 1.975 untuk seluruh 

varian rasa. Asumsi perusahaan dalam menentukan harga pokok produksi hanya 

menitikberatkan pada biaya bahan baku, dan belum mempertimbangkan biaya 

pengeluaran untuk biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Oleh sebab 

itu, peneliti melakukan perhitungan untuk menentukan harga pokok produksi dengan 

menggunakan metode Full Costing. Metode Full Costing merupakan salah satu metode 

yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan memperhitungkan 

semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel 
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maupun tetap. Adapun hasil dari perhitungan dari Full Costing serta selisih harga untuk 

untuk roti Pisang Coklat, Volcano, Abon, Cheese Floss, Sosis Cup dan Choco Marbel 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 1 Selisih Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Nama Roti HPP Perusahaan Full Costing Selisih 

Pisang Coklat 1.975 3.017 1.042 

Volcano 1.975 3.370 1.395 

Abon 1.975 4.456 2.481 

Cheese Floss 1.975 3.274 1.299 

Sosis Cup 1.975 3.467 1.492 

Choco Marbel 1.975 3.508 1.533 

 

Selanjutnya, data dari HPP dari 6 varian rasa roti akan dijadikan sebagai unit cost dalam 

perhitungan Newsboy Problem dan untuk melakukan perhitungan estimasi keuntungan 

yang diharapkan (expected profit) 

 

5.2 Kuantitas Produksi Optimal 

Penentuan kuantitas produksi optimal memerlukan data-data seperti probabilitas 

penjualan yang diperoleh melalui perbandingan produksi dan penjualan. Selain itu juga 

membutuhkan data-data seperti unit cost yang diperoleh dari perhitungan HPP, nilai scrap 

value dan harga jual (selling price). Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan perhitungan 

Newsboy Problem berdasarkan data produksi pada bulan September 2018 sampai dengan 

April 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 2 Rata-Rata Produksi Optimal Per Minggu 

Nama Roti Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumlah 

Pisang Coklat 45 54 55 47 46 58 305 

Volcano 60 45 60 30 45 60 300 

Abon 36 36 36 36 36 36 216 

Cheese Floss 38 38 38 38 38 38 228 

Sosis Cup 34 34 34 34 34 34 204 

Choco Marbel 45 45 45 36 36 45 252 

 

berdasarkan data kuantitas produksi optimal diperoleh beberapa hasil antara lain: 

1. Produksi optimal roti Pisang Coklat tertinggi terdapat pada hari Sabtu dengan kuantitas 

produksi 58 unit. Sedangkan produksi optimal terendah yaitu terletak di hari Kamis 

dengan kuantitas produksi 47 
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2. Roti Volcano memiliki rentang produksi optimal yaitu 30 sampai dengan 60 roti.  

3. Roti Abon memiliki produksi optimal per minggu dengan kuantitas produksi 36 roti. 

4. Roti Cheese Floss memiliki produksi optimal per minggu dengan kuantitas produksi 

38 roti. 

5. Roti Sosis Cup memiliki produksi optimal per minggu dengan kuantitas produksi 

optimal 34 roti. 

6. Roti Choco Marbel memiliki produksi optimal per minggu dengan kuantitas produksi 

optimal 36 sampai dengan 60 roti. 

Kondisi produksi optimal menunjukkan bahwa Hani Bakery & Cake dapat 

memaksimalkan keuntungan sekaligus dapat meminimalkan ekses atau nilai sisa roti yang 

tidak laku terjual sehingga dapat meminimalkan biaya kehilangan penjualan karena 

kondisi produksi optimal mampu memenuhi permintaan konsumen.  

 

5.3 Expected profit 

Berdasarkan pengolahan data, expected profit atau harapan keuntungan dapat dihitung 

dengan mengetahui data-data seperti unit cost yang diperoleh dari perhitungan HPP, nilai 

scrap value, harga jual (selling price), penjualan yang diperoleh dari (data retur) dan serta 

mengetahui probabilitas produksi optimal yang menghasilkan nilai kuantitas produksi 

optimal.  

Tabel 5. 3 Rata-Rata Expected profit Per Minggu 

Nama Roti Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumlah 

Pisang Coklat 84.235 102.082 104.065 80.701 86.218 107.514 564.815 

Volcano 72.800 68.350 75.300 46.400 48.350 77.800 389.000 

Abon 17.084 14.584 12.084 9.584 17.084 12.084 82.504 

Cheese Floss 55.588 53.088 60.588 60.588 63.088 58.088 351.028 

Sosis Cup 42.122 44.622 39.622 42.122 42.122 44.622 255.232 

Choco Marbel 62.140 44.640 54.640 41.212 33.712 62.140 298.484 

 

Berdasarkan data expected profit di atas dapat diperoleh beberapa hasil antara lain: 

1. Keuntungan produksi terbesar untuk roti manis Pisang Coklat adalah produksi hari 

Sabtu dengan harapan keuntungan bersih Rp 107.514, sedangkan harapan keuntungan 

terendah adalah hari Kamis dengan harapan keuntungan bersih Rp 80.701 
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2. Keuntungan produksi terbesar untuk roti manis Volcano adalah produksi hari Sabtu 

dengan harapan keuntungan bersih Rp 77.800, sedangkan harapan keuntungan 

terendah adalah hari Kamis dengan harapan keuntungan bersih Rp 46.400. 

3. Keuntungan produksi terbesar untuk roti manis Abon adalah produksi hari Senin dan 

Jumat dengan harapan keuntungan bersih Rp 17.084, sedangkan harapan keuntungan 

terendah adalah hari Kamis dengan harapan keuntungan bersih Rp 9.584. 

4. Keuntungan produksi terbesar untuk roti manis Cheese Floss adalah produksi hari 

Rabu dan Kamis dengan harapan keuntungan bersih Rp 60.588, sedangkan harapan 

keuntungan terendah adalah hari Selasa dengan harapan keuntungan bersih Rp 53.088. 

5. Keuntungan produksi terbesar untuk roti manis Sosis Cup adalah produksi hari Selasa 

dan Sabtu dengan harapan keuntungan bersih Rp 44.622, sedangkan harapan 

keuntungan terendah adalah hari Rabu dengan harapan keuntungan bersih Rp 39.622 

6. Keuntungan produksi terbesar untuk roti manis Choco Marbel adalah produksi hari 

Senin dan Sabtu dengan harapan keuntungan bersih Rp 62.140, sedangkan harapan 

keuntungan terendah adalah hari Jumat dengan harapan keuntungan bersih Rp 33.712. 

 

5.4 Rekomendasi  

Hani Bakery & Cake memiliki produk roti manis yang termasuk dalam kategori semi-

perishable product yang memiliki sifat agak mudah rusak sehingga mempunyai jangka 

waktu atau masa jual yang tidak terlalu panjang. Hani Bakeri & Cake membuat keputusan 

untuk membuat program diskon 50% pada harga jualnya masing-masing produk bagi roti 

yang belum terjual hingga hari ke 6 dan ke 7 setiap harinya. Diskon 50% dapat menutup 

kerugian atau bahkan memaksimalkan keuntungan bagi Hani Bakery & Cake. 

Rekomendasi lain yang dapat di usulkan adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan harga jual per varian roti manis sehingga mendapatkan margin yang 

sesuai seperti menetapkan persentase keuntungan berdasarkan harga pokok 

produksinya seperti menaikkan harga jual untuk beberapa produk tertentu seperti 

roti Abon yang merupakan salah satu produk best seller tetapi memiliki 

keuntungan paling sedikit dibandingkan dengan produk yang lainnya karena 

harga pokok produksi yang lebih tinggi 
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2. Melakukan penekanan harga pokok produksi dengan melakukan pergantian bahan 

baku seperti mengganti jenis bahan paper cup dengan jenis bahan yang lebih 

murah.  


