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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian rantai pasok teh pada CV. Sumber Daun yang 

dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan terkait rantai pasok sebagai 

berikut :  

1. Manajemen produksi teh pada CV. Sumber Daun menggunakan beberapa 

tahap yaitu pelayuan menggunakan  mesin Rotary Panner kemudian 

dilanjutkan dengan proses penggulungan menggunakan  mesin  Jackson, 

pengeringan awal dengan mesin ECP drier, dan pengeringan akhir 

menggunakan mesin rotary panner dan ball tea. Pelaksanaannya berdasar 

pada kaidah-kaidah manajemen mutu yang baik dalam setiap langkah proses 

pengolahan. Proses pengolahan teh dimulai sejak penerimaan bahan baku 

pucuk teh di pabrik. Selanjutnya teh melalui berbagai tahapan, yaitu 

pelayuan, penggilingan, oksidasi enzimatis, pengeringan, sortasi, 

penyimpanan peti miring, dan pengepakan.  

2. Pengelolaan rantai pasok teh pada CV. Sumber Daun yang melibatkan 

pemasok dan pihak konsumen belum sepenuhnya dijalankan secara terpadu. 

Rantai pasok tersebut sebenarnya telah memiliki sasaran rantai yang jelas, 

anggota rantai yang terstruktur sesuai perannya. Namun dalam kegiatan 

rantai pasokan ini, peran anggota rantai pendukung masih belum dirasakan 

secara langsung pelaku rantai. 

3. Produk teh yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan (stock) perusahaan 

lain dengan system pemasaran delivery order (DO). Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap ketidaksesuaian pada produk akhir adalah bahan baku 

meliputi pucuk rusak, pucuk kasar, dan benda asing selain teh. Proses 

pengolahan yang kurang tepat meliputi waktu dan suhu yang digunakan 

pada proses pelayuan dan proses pengeringan. 
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4. Distribusi terdiri dari aliran produk, aliran uang, dan aliran informasi. Aliran 

distribusi dalam rantai pasokan CV. Sumber Daun dapat dikatakan sudah 

berjalan lancar. 

 

5.2.1 Saran 

1. Dalam proses manajemen rantai pasok hendak ditingkatkan kembali oleh 

perusahaan, agar sistem integrasi yang terbentuk dapat hasil yang maksimal.  

2. Hendaknya meningkatkan pengawasan (quality control) pada setiap 

tahapan proses pengolahan disertai operator yang terampil dalam 

mengoperasikan mesin yang digunakan selama proses. Selama proses 

produksi berlangsung hendaknya menjaga kebersihan tempat untuk  

menghindari benda asing yang ikut dalam pengolahan teh sehingga akan 

mempengaruhi kualitas teh yang dihasilkan. 

3. Hendaknya pihak perusahaan lebih meningkatkan lagi kepuasan bagi 

seluruh stakeholder dengan tersedianya layanan customer services. 

Kepuasan customer tentu menjadi hal yang diinginkan oleh setiap 

perusahaan demi menjaga kelangsungan bisnis. 

 


