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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian analisis efisiensi lima toko 

swalayan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berisi tentang kesimpulan dari hasil 

perhitungan analisis data menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) 

yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang juga hasil perumusan masalah dan juga 

berisi saran untuk pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini nantinya.  

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan dan uraian pada bab dan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Toko swalayan yang dikatakan efisien adalah yang mendapatkan hasil 

persentase yang paling tinggi atau maksimal yaitu 100%. Indomaret dan Mirota 

Kampus adalah toko swalayan dengan merk dagang yang mendapatkan nilai 

efisiensi maksimal 100%, atau yang berada pada efficient frontier. Dengan 

begitu kedua merk dagang toko swalayan ini menjadi efficient reference set bagi 

tiga merk dagang toko swalayan lain yang inefisien. Persentase tertinggi setelah 

swalayan yang berada pada efficient frontier adalah Superindo yang 

mendapatkan efisiensi 96,33%. Selanjutnya ada Alfamart yang memperoleh 

nilai 89,38%, dan yang mempunyai persentase efisiensi paling rendah adalah 

Circle-K yaitu 84,67%.
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2. Bobot tertinggi yang diperoleh Indomaret dan Mirota Kampus sebagai efficient 

frontier ada pada variabel output loyalitas pelanggan, yaitu 0,1410 dan 0,1445. 

Sedangkan bobot terendah Indomaret ada pada variabel input interaksi pegawai 

dan Mirota Kampus ada pada variabel input aspek kebijakan. Dari hasil 

pengamatan, Indomaret yang menjadi DMU efisien mempunyai bobot terendah 

pada interaksi pegawai disebabkan karena aspek yang paling lemah diantara 

empat aspek yang lain adalah pelayanan pelanggan oleh pegawai Indomaret. 

Pada Mirota Kampus, aspek kebijakan dirasa paling lemah diantara variabel 

input yang lain, dikarenakan pelanggan merasa kebijakan yang diberikan dari 

pihak toko swalayan kurang baik dibandingkan dengan aspek variabel input 

yang lain. 

3. Seluruh acuan perhitungan efisiensi berdasarkan dengan batasan nilai dan bobot 

yang diperoleh Indomaret dan Mirota Kampus, karena keduanya adalah merk 

dagang toko swalayan yang efisien, maka dijadikan sebagai referensi bagi toko 

swalayan lain yang inefisien untuk meniru agar mencapai nilai efisien. Alfamart 

mempunyai efficient reference set dua sekaligus dari toko swalayan yang efisien, 

yaitu Indomaret dengan shadow price 0,490 dan Mirota Kampus dengan shadow 

price 0,374. Superindo dan Circle-K mempunyai referensi toko swalayan efisien 

yang sama yaitu Indomaret, dengan nilai benchmark untuk Superindo 0,963 dan 

untuk Circle-K 0,828. Benchmark ini secara otomatis muncul dari hasil analisis 

dengan software WDEA. 
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4. Toko swalayan yang memperoleh hasil inefisien, selain dengan perhitungan 

manual nilai intensitas benchmark, juga dapat memperbaiki seluruh variabel 

yang nilainya kurang dengan memenuhi nilai target yang sudah ditentukan untuk 

masing-masing variabel tiap swalayan. Nilai target ini secara otomatis 

didapatkan dengan perhitungan DMU yang efisien sebagai dasar perhitungan 

nilai targetnya, yang terdapat pada hasil analisis efisiensi dengan software 

WDEA setelah menjadikan DMU yang efisien menjadi benchmark. Dari hasil 

nilai target setiap variabel, dibandingkan dengan nilai aktual rata-rata yang 

didapat dari hasil kuesioner. Dari perbandingan tersebut muncul persentase 

efisiensi masing-masing aspek setiap variabel dan persentase untuk mencapai 

nilai target tersebut. Nilai target inilah yang menjadi acuan pihak toko swalayan 

untuk dapat mengetahui aspek atau variabel mana yang kurang efisien dan 

berapa persen yang harus dikurangi dari perbedaan itu. Hasil dari nilai target 

pada tiga toko swalayan yang inefisien di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 

menunjukkan bahwa seluruh variabel output loyalitas pelanggan, antara nilai 

aktual telah sesuai dengan nilai target, sehingga efisiensi relatifnya 

menunujukkan angka 100%. Namun pada variabel input pada ketiga toko 

swalayan inefisien tersebut seluruhnya mempunyai nilai aktual yang melebihi 

dari nilai target, artinya bahwa seluruh aspek pada variabel input yaitu kualitas 

pelayanannya harus dipangkas. Dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan 

ketiga toko swalayan yang inefisien yaitu Alfamart, Superindo, dan Circle-K 
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telah membuang sumber daya/ effort dengan sia-sia, karena melebihi dari nilai 

target pelayanan yang efisien. Untuk nilai target dan nilai aktual pada swalayan 

efisien yaitu Indomaret dan Mirota Kampus menunjukkan efisiensi relatif 100% 

pada seluruh variabel input dan output, itu artinya sudah sesuai antara nilai 

aktual dengan nilai target, sehingga tidak perlu adanya perubahan, hanya perlu 

mempertahankan kualitas/ nilai yang sudah ada. 

5. Alfamart, Superindo, dan Circle-K diketahui bahwa ketiga merk dagang toko 

swalayan ini tidak efisien karena aspek dari variabel input yaitu yang berkaitan 

dengan hal-hal pelayanan termasuk fasilitas pihak toko swalayan yang diberikan 

terhadap pelanggan yang melebihi dari nilai target efisien yang seharusnya. 

Untuk mencapai nilai efisien, maka yang seharusnya dilakukan oleh pihak 

manajemen toko swalayan adalah mengurangi tingkat nilai aspek dari setiap 

variabel input dan mempertahankan tingkat variabel outputnya. Dalam hal ini 

yang mengacu pada variabel input adalah kualitas pelayanan yang diberikan 

toko swalayan kepada pelanggan untuk menyeimbangkan dengan output yang 

ada dan menyesuaikan dengan nilai target yang sudah ditentukan. Selain itu juga 

mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap toko swalayan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan penelitian, adapun 

keterbatasan yang ada diuraikan pada uraian di bawah ini. 

1. Terbatasnya literatur dan buku yang membahas tentang materi metode Data 

Envelopment Analysis. Adapun literatur tentang program DEA, tidak membahas 

secara lengkap dan detail. Terlebih buku yang membahas tentang program DEA 

seluruhnya adalah buku versi internasional.  

2. Pilihan software DEA yang tersedia tidak beragam, sulitnya mendapatkan 

software DEA yang seharusnya ada, menjadi tantangan bagi peneliti, sehingga 

peneliti hanya bisa memakai satu jenis software tanpa bisa membandingkan 

hasil pengolahan data dengan software yang lain, untuk mengetahui kevalidan 

hasil data. 

3. Pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner tidak 100% terjamin 

kevalidannya, dikarenakan setiap responden belum tentu mengisi dengan baik 

dan sesuai secara penilaian aktualnya. 
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5.3 Saran 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi implikasi dan saran bagi bebrapa pihak 

terkait sebagai berikut. 

1. Bagi pihak manajemen swalayan. 

Efisiensi pada operasional perusahaan merupakan indikator penting 

untuk melihat bagaimana kinerja swalayan. Semakin efisien suatu kinerja 

swalayan, maka akan semakin baik swalayan tersebut dalam mengelola input 

secara optimal dan menghasilkan output dengan maksimal. 

Perlunya untuk menstabilkan variabel input, dalam kasus ini adalah 

dengan menurunkan nilai tiap aspek pada variabel input tersebut untuk mencapai 

keefisienan seperti mengurangi fasilitas fisik yang dirasa tidak diperlukan yang 

justru akan membengkakkan biaya operasional, mengurangi penyediaan stok 

barang yang akan menyebabkan penumpukan barang di gudang, dan 

mengurangi kelonggaran swalayan dalam pemberian kebijakan dalam hal 

penukaran barang yang justru akan merugikan pihak swalayan. Seluruh aspek 

tersebut justru membuang sumber daya perusahaan dengan sia-sia. 

Perusahaan dapat dikatakan efisien jika mampu memaksimalkan output 

dengan input yang ada. Ada baiknya pihak manajemen pusat melakukan 

pengukuran kinerja efisiensi secara berkala. Diharapkan pihak-pihak yang 

terkait terus mencapai nilai efisiensi agar mampu bersaing secara optimal 

dengan perusahaan/ swalayan lain yang di era ini berkembang semakin pesat. 
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2. Bagi para peneliti dan akademisi. 

Bagi para peneliti yang hendak mengadakan penelitian sejenis, hendaknya 

menggunakan objek DMU yang lebih banyak dari penelitian ini, karena metode 

DEA memang diperuntukkan untuk mengolah data dengan objek DMU yang 

berjumlah banyak. Objek penelitian disarankan yang sejenis untuk menghindari 

kerancuan hasil pengolahan efisiensi data. Selain itu kuesioner yang disebar 

kepada pelanggan, harus lebih benar-benar diperhatikan kelayakan responden 

untuk mengisi, bertujuan untuk menjaga kevalidan data.  

  

Bab 5 merupakan bagian terakhir atau penutup dari penelitian ini. Berisi tentang 

ringkasan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Dapat dikatakan penelitian ini 

telah berhasil dilakukan dan memperoleh hasil perhitungan akhir yang menjawab 

seluruh rumusan masalah yang ada. Dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan 

dapat menjadi tolak ukur bagi pelaku bisnis sejenis atau pelaku bisnis yang 

perusahaannya digunakan sebagai objek dalam penelitian ini, untuk dapat melakukan 

perbaikan ke seluruh aspek agar mencapai kualitas perusahaan yang lebih baik. Serta 

dapat menjadi referensi untuk menjadikan metode programming Data Envelopment 

Analysis (DEA) sebagai alat untuk menganalisis efisiensi operasional/ kinerja 

perusahaan. 

 

 




