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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap usaha yang dijalankan perusahaan bertujuan mencari laba atau 

profit, seperti usaha dagang, usaha jasa maupun manufaktur berupaya 

mencapai tujuan yaitu fungsinya sebagai penataan, mengatur dan 

memaksimalkan kinerja pada setiap bagian-bagian didalam perusahaan 

diantaranya seperti pada bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, 

bagian personalia serta bagian administrasi. Dalam menjalankan tujuan tersebut 

manajemen perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor yaitu mengenai 

proses produksi, perencanaan, pengelolaan, pengendalian serta  pengawasan 

dengan baik dan terarah, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Faktor 

produksi merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan karena 

perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk mengolah bahan baku menjadi 

barang jadi. 

Persediaan merupakan stock bahan-bahan, barang  setengah jadi atau 

barang dalam proses dan barang jadi  yang akan dijual atau digunakan pada 

periode waktu tertentu : 

“Persediaan (inventory) sejumlah bahan atau 

barang yang tersedia untuk digunakan sewaktu-

waktu dimasa yang akan datang sediaan terjadi 

apabila jumlah bahan atau barang yang diadakan 

(dibeli atau dibuat sendiri) lebih besar daripada 

jumlah yang digunakan (dijual atau diolah sendiri). 

Dengan kata lain sediaan adalah kelebihan jumlah 
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yang akan diadakan diatas jumlah yang digunakan 

selama belum digunakan berarti mengganggur .”
1
 

 

Dalam perusahaan menentukan sediaan dalam upaya memenuhi dan 

mengantisipasi permintaan  perusahaan  harus mengetahui setiap jenis 

persediaan yang akan dikelola atau disimpan didalam gudang sebagai  

persediaan. Umumnya perusahaan mempunyai 4 bentuk persediaan menurut 

jenisnya seperti: 

a. Bahan baku (raw materials ) adalah barang-

barang yang dibeli dari pemasok (supplier) dan 

akan digunakan atau diolah menjadi produk jadi 

yang akan dihasilkan oleh perusahaan. 

b. Bahan setengah jadi (work in process) adalah 

bahan baku yang sudah diolah atau dirakit 

menjadi komponen namun masih membutuhkan 

langkah-langkah lanjutan agar menjadi produk 

jadi. 

c. Bahan jadi (finished goods) adalah barang jadi 

yang telah selesai diproses, siap untuk disimpan 

digudang barang jadi, dijual, atau 

didistribusikan kelokasi-lokasi pemasaran. 

d. Bahan-bahan pembantu (supplies) adalah 

barang-barang yang dibutuhkan untuk 

menunjang produksi, namun tidak akan menjadi 

bagian pada produk akhir yang dihasilkan 

perusahaan.
2
 

 

Jenis-jenis persediaan tersebut diolah dan dikelola perusahaan sesuai yang 

akan dikelola oleh perusahaan. Dalam memproduksi suatu barang, proses 

produksi dengan mengolah output menjadi input. 
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     PROSES PRODUKSI 

   

   Gambar 1.1 Proses Transformasi Produksi 

“Proses transformasi produksi yang berlangsung, mengatur 

4 unsur pokok yaitu bahan, manusia, uang, dan 

mesin.Keempat unsure pokok tersebut diatur supaya sistem 

produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien secara 

keseluruhan” 
3
 

 

Persediaan disebabkan karena tidak sinkronnya permintaan dengan waktu 

penyediaan yang digunakan dalam memproses bahan baku. Ada 4 faktor yang 

mempengaruhi persediaan diantaranya adalah  : 

“1. Faktor waktu, menyangkut lamanya proses 

produksi dan distribusi sebelum barang jadi 

sampai kepada konsumen.Persediaan dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tunggu 

(lead time) 

2. Faktor ketidakpastian waktu datang dari supplier 

menyebabkan perusahaan memerlukan persediaan 

agar tidak menghambat proses produksi maupun 

keterlambatan pengiriman kepada konsumen. 

3. Faktor ketidakpastiaan penggunaan dari dalam 

perusahaan disebabkan oleh kesalahan dalam 

peramalan, kerusakan mesin, keterlambatan 

operasi, bahan cacat dan sebagainya. Persediaan 

dilakukan untuk mengantisipasi ketidaktepatan 

peramalan. 
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Barang setengah 

jadi 
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4. Faktor ekonomis,persediaan dilakukan untuk 

menjaga stabilitas produksi dan fluktuasi bisnis. 
4
 

Perusahaan dalam mengadakan persediaan harus mengetahui persediaan 

agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghindari saat 

kekurangan bahan baku. Dalam membuat keputusan tentang persediaan, 

perusahaan perlu mempertimbangkan biaya-biaya yang timbul dan yang 

dikeluarkan dalam setiap usaha yang berlangsung seperti carrying cost atau 

biaya-biaya yang terjadi karena perusahaan memiliki persediaan yang banyak, 

stockout cost atau apabila persediaan terlalu sedikit dan akan menimbulkan 

biaya akibat kekurangan persediaan, serta ordering cost atau biaya-biaya yang 

dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan sejak penempatan 

pesanan sampai tersedianya bahan atau barang digudang. Oleh karena itu 

persediaan penting bagi perusahaan supaya dalam menyelenggarakan 

perencanaan dan persediaan bisa berfungsi secara efektif dan efisien. 

Persediaan yang efektif dan efisien akan mempengaruhi pelaksanakan kegiatan 

produksi dengan baik, kegiatan produksi tidak terganggu dan dana yang 

ditanamkan dalam persediaan bahan tidak berlebihan. Sehinga  persediaan 

perlu dikendalikan yaitu yang pertama karena kebijakan persediaan berkaitan 

dengan inventasi dan pelayanan kepada pelanggan supaya kebutuhan 

pelanggan dapat tersedia dan tercukupi dan perlunya perusahaan mengatur 

persediaan baik bahan mentah, bahan setengah jadi maupun barang jadi. Kedua 

didalam mengendalikan persediaan tidak menimbulkan adanya kekurangan 

persediaan atau stock out cost seperti mahalnya harga karena membeli dalam 
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jumlah kecil, terganggunya proses produksi, serta tidak tersedianya produk jadi 

untuk pelanggan.  

Pengendalian persediaan adalah aktivitas mempertahankan jumlah 

persediaan pada tingkat yang dikehendaki, menentukan stock bahan dengan 

benar dan tepat. Pengendalian persediaan merupakan pertimbangan yang tepat 

dalam perusahaan mengendalikan persediaan.  

“Perlunya pengendalian agar tujuan akhir dari usaha yaitu 

dalam mencapai tujuan dapat tercapai sehingga 

keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk 

membayar gaji (upah) karyawan, sewa gudang, pajak, sewa 

listrik, bahan pemasok bahan mentah, bahan jadi, bahan 

pemasok serta untuk merawat dan memelihara peralatan 

yang digunakan dalam mengolah bahan baku dan 

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari 

banyaknya persediaan yang menumpuk sehingga 

mengurangi terjadi resiko yang dapat timbul karena 

persediaan yang ada digudang.”
5
  

 

Tujuan dari perusahaan mengadakan pengendalian persediaan untuk 

memperoleh tingkat persediaan optimal dengan menjaga keseimbangan antara 

biaya persediaan yang terlalu banyak dengan biaya persediaan yang terlalu 

sedikit. 

Ada beberapa metode yang dilakukan perusahaan dalam mengadakan 

pengendaliaan persediaan salah satunya adalah metode Economic Order 

Quantity (EOQ). Metode EOQ dapat digunakan dengan mudah dan praktis 

dalam merencanakan berapa kali suatu bahan dibeli dan dalam kuantitas 

berapa kali pembeliaan. Efisiensi merupakan usaha yang dilakukan 

perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan 
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sebelumnya. Efisiensi persediaan penting dalam suatu perusahaan  karena 

penyimpanan barang dibutuhkan agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. Yang pertama jika perusahaan tidak mempunyai persediaan yang 

cukup maka perusahaan akan mengalami kerugian, yang kedua untuk berjaga-

jaga jika pada saat barang yang diperlukan dipasar sulit untuk diperoleh, maka 

perusahaan dapat menyimpan sebagian persediaan didalam gudang atau 

tempat penyimpanan.  

Home Industry “Fanny Bakery” merupakan usaha kecil menengah yang 

memproduksi aneka makanan seperti roti, serta aneka makanan lainnya. Home 

Idustry “Fanny Bakery” Salatiga adalah tempat penelitian dimana peneliti 

memperoleh sumber data. Dalam proses produksi, menggunakan sumber daya 

manusia, mesin serta bahan baku yang ada untuk mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi. Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi roti 

yaitu terigu, mentega, gula pasir, gula halus, sp(pengembang), rum, rum 

butter, serta emulsifier. Dalam menyimpan bahan baku didalam gudang 

sebagai persediaan yang digunakan dalam memenuhi pemesanan dan 

permintaan oleh pelanggan. Persediaan sangatlah penting terutama dalam 

mengantisipasi terjadinya ketidakpastian jumlah pemesanan yang dibeli pada 

pemasok atau supplier. Selain itu persediaan dapat mencegah terjadinya 

permintaan pelanggan atau pembeli yang tidak pasti. Berdasarkan wawancara 

awal ditemukan gejala problematik pada Home Indusry “Fanny Bakery” 

adalah : 
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1. Jika ada pesanan mendadak sedangkan tidak ada bahan baku digudang 

Home Industry “Fanny Bakery” Salatiga harus memesan bahan baku.  

2. Mahalnya biaya pesan dari supplier yang ditawarkan. 

3. Mahalnya tempat penyimpanan bahan baku yang dimasukkan didalam 

gudang. Akibat adanya kelebihaan stok atau bahan digudang. 

Berdasarkan masalah yang ada maka penelitian atentang Analisis 

Pengendalian Persediaan pada Home Industry “Fanny Bakery” di Kota 

Salatiga. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah yang ada diatas maka perumusan 

masalah adalah  

1. Seberapa besar jumlah pembelian yang optimal, biaya pemesanan dan 

biaya penyimpanan berdasarkan metode EOQ di Home Industry “Fanny 

Bakery di Kota Salatiga? 

2. Seberapa besar total biaya persediaan bahan baku pembuatan roti bila 

perusahaan menetapkan kebijakan metode Economic Order Quantity 

(EOQ)? 

3. Bagaimana perbandingan kebijaksanaan perusahaan jika saat 

menggunakan EOQ dengan saat ini yang digunakan Home Industry 

“Fanny Bakery” di Kota Salatiga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitiaan diatas maka tujuan penelitian adalah: 
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1. Untuk mengetahui jumlah pembeliaan optimal,  biaya pemesanan dan 

biaya penyimpanan berdasarkan metode EOQ pada Home Indusry “ 

Fanny Bakery” di Kota Salatiga. 

2. Untuk mengetahui total biaya persediaan bahan baku pembuatan roti 

berdasarkan metode EOQ pada Home Industry “Fanny Bakery” di Kota 

Salatiga. 

3. Untuk mengetahui perbandingan kebijaksanaan perusahaan jika 

menggunakan metode EOQ dan metode yang digunakan pada Home 

Indusry “Fanny Bakery” di Kota Salatiga. 

1.4 Signifikansi  Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Teoritis. 

Penelitian ini mendukung teori Bambang Riyanto tentang economic 

order quantity yaitu jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan 

biaya yang minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembeliaan yang 

optimal. 

1.4.2 Signifikansi Praktis. 

1. Bagi dunia pendidikan 

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam hal penelitian 

kuantitatif deterministik dan dapat digunakan sebagai acuan atau 

sumber penelitian yang akan datang. 

2. Bagi Home Industry “Fanny Bakery” di Kota Salatiga 
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Sebagai bahan dalam mengefisiensikan biaya persediaan. Sehingga 

perusahaan  dapat meminimumkan biaya persediaan serta memperoleh 

laba yang semaksimal mungkin. 

3. Bagi penulis 

Memberikan pengetahuan bagi penulis tentang analisis pengendalian 

persediaan  pada Home Indusry “Fanny Bakery” di Kota Salatiga. 

Dengan menggunakan perhitungan khusus menggunakan metode 

EOQ (Economic Order Quantity)  sehingga meminimumkan biaya 

persediaan. 

 


