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 BAB I  

 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

 

Tujuan utama setiap perusahaan adalah memperoleh laba. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah kelancaran produksi. Dalam upaya pencapaian usaha 

seringkali perusahaan mengalami masalah-masalah yang menghambat sehingga 

perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen yang baik. Dengan adanya 

manajemen yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat bagi perusahaan 

dan sebagai pengontrol kegiatan perusahaan tersebut agar berjalan secara efektif 

dan efesien sehingga perusahaan memperoleh laba yang optimal. Salah faktor 

yang perlu diperlukan perusahaan agar dapat memperoleh laba yang optimal 

adalah dengan memperhitungkan persediaan yang optimal. 

Dengan adanya persediaan yang optimal perusahaan akan mampu 

menentukan seberapa banyak persediaan bahan baku yang sesuai sehingga 

meminimalkan pemborosan biaya karena dapat menyeimbangkan kebutuhan 

bahan baku yang tepat, tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. 

Dengan persediaan yang optimal perusahaan dapat mengefisienkan biaya 

pengeluaran perusahaan seperti pemesanan dan penyimpanan. Kebijakan 

perusahaan tentang persediaan bahan baku akan membantu perusahaan. 
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Perusahaan akan menghadapi situasi untuk membuat keputusan soal 

persediaan. Menurut Handoko (2011:333)  definisi persediaan atau 

inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukan segala sesuatu atau 

sumber daya-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya 

terhadap pemenuhan permintaan. Menurut Nafarin (2004:83) laba tertinggi 

dapat dicapai bila dana berputar dengan cepat. Oleh karena itu, dana yang 

diinvestasikan diusahakan sekecil mungkin, termasuk investasi dalam 

persediaan, baik persediaan bahan barang jadi dan persediaan barang dalam 

proses, maupun persediaa bahan baku. 

Perusahaan harus mampu mengambil keputusan dalam pengadaan 

persediaan barang yang menimbulkan berbagai macam biaya seperti biaya 

pembelian, pemesanan, dan biaya peyimpanan. Perlunya pengendalian 

persediaan ini akan mengakibatkan perusahaan meminimalkan biaya-biaya 

tersebut. Tingkat persediaan yang sesuai dapat dilakukan dengan menentukan 

jumlah pemesanan yang ekonomis dengan tujuan menentukan jumlah pesanan 

yang mampu memperkecil biaya pengadaan persediaan. 

CV. Tani Jaya Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

produksi pupuk. Pupuk yang dihasilkan merupakan pupuk organik bersubsidi. 

Perusahaan ini terletak di Desa Karangsari RT 01 RW 01 Kec. Brati Kab. 

Grobogan. Perusahaan ini memiliki beberapa bahan baku dalam proses 

produksinya dengan bahan baku utamanya adalah kotoran ayam dan sapi. 
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Dalam prosesnya perusahaan belum memiliki kebijakan yang jelas dalam 

persediaan bahan baku. Pemesanan bahan baku masih belum terjadwal dengan 

baik. Seringkali perusahaan memesan bahan bakutanpa perencanaan. Berapa 

banyak stok yang ditawarkan oleh supplier tanpa adanya perhitungan yang baik 

CV. Tani Jaya Perkasa membeli semuanya baik dalam jumlah besar atau kecil. 

Tetapi hal ini menimbulkan biaya simpan yang besar bila stok yang ditawarkan 

supplier jumlahnya besar dan tidak optimalnya produksi bila stok yang 

ditawarkan sedikit. Hal ini mengakibatkan produksi yang tidak konsisten 

mengikuti ketersediaan bahan baku. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan mitra PT. Petrokimia Gersik selaku 

perusahaan yang dipercaya pemerintah dalam memproduksi pupuk organik 

bersubsidi. Sebelum menjual pupuknya, CV. Tani Jaya Perkasa melakukan 

pengajuan terlebih dahulu ke PT. Petrokimia Gersik berapa banyak pupuk yang 

akan mereka jual. Dalam setahun CV. Tani Jaya Perkasa dalam mentarget untuk 

minimal dapat menjual 3000 ton pupuk per tahun ke PT. Petrokimia Gersik. 

Komposisi dalam 1 ton pupuk organik adalah 60% kotoran sapi dan 46% 

kotoran ayam lalu sisanya merupakan campuran kapur dan bakteri. Dalam 

produksinya bahan-bahan tersebut akan mengalami penyusutan sebanyak 10%. 

Dengan begitu dalam mencapai setiap tahun minimal dibutuhkan 1800 ton 

kotoran sapi dan 1380 ton kotoran ayam per tahunnya. Berikut adalah data 

persediaan bahan baku dan kebutuhan bahan baku. 
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(Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017) 

Dalam tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan tidak konsisten dalam 

pembelian bahan baku dan produksi pupuknya. Hal ini dapat dilihat dengan 

jumlah pembelian dan penggunakan bahan baku yang selalu berubah-ubah setiap 

bulannya. Pada tahun 2016  CV. Tani Jaya tidak dapat memenuhi produksi 

minimal yang diharapkan dengan hanya menggunakan 1757 untuk kotoran sapi 

dan hanya 1347 pada kotoran ayam yang berati hanya memproduksi 2928 ton 

pupuk pada 2016 dengan kapasitas produksi rata-rata perbulan mencapai 244 

Bulan 

Produksi 

(ton) 

Kotoran Sapi (ton) Kotoran Ayam (ton) 

Stok 

Awal Pembelian Pemakaian 

Stok 

Akhir 

Stok 

Awal Pembelian Pemakaian 

Stok 

Akhir 

Januari 300 415 114 180 349 89 64 138 15 

Februari 475 349 55 285 119 15 206 218 3 

Maret 165 119 67 99 86 3 90 76 17 

April 172 86 55 103 39 17 77 79 15 

Mei 210 39 190 126 103 15 92 97 10 

Juni 143 103 0 86 17 10 151 66 95 

Juli 57 17 60 34 43 95 13 26 82 

Agustus 433 43 340 260 123 82 247 199 130 

September 260 123 351 156 318 130 79 120 89 

Oktober 213 318 437 128 626 89 33 98 24 

November 198 626 48 119 556 24 91 91 24 

Desember 302 556 200 181 574 24 148 139 33 

Tabel 1.1 Persediaan Bahan Baku 2016 
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ton/bulan padahal target yang diharapkan adalah 3000 ton pupuk/tahun atau 250 

ton/bulan. 

Dengan data dan fakta yang ada dilapangan menunjukan  adanya ketidak 

konsistenan pembelian bahan baku pada perusahaan yang penyediaan bahan 

bakunya masih belum jelas. Tidak adanya kebijakan yang jelas dalam 

penyediaan bahan baku tidak akan menghasilkan  keefisienan dalam pengelolaan 

persediaan bahan baku perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

perlu dilakukan penelitian tentang pengendalian bahan baku pada CV. Tani Jaya 

Perkasa dengan menerapkan metode EOQ Probabilistik guna mengetahui 

penyediaan bahan baku yang paling optimal. Peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN 

BAKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER 

QUANTITY PROBABILISTIK PADA CV. TANI JAYA PERKASA”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang beserta masalah yang telah diuraikan tersebut, 

maka perumusan permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Bagaimana mengoptimalkan kuantitas persediaan bahan baku dengan metode 

Economic Order Quanity (EOQ) pada CV. Tani Jaya Perkasa? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persediaan bahan baku yang optimal dengan menggunakan metode 

Economic Order Quantity (EOQ) pada CV. Tani Jaya Perkasa. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara 

lain: 

Peneliti : 

Hasil dari penilitian dapat dijadikan sumber pengetahuan guna memahami 

perhitungan penyediaan bahan bakuyang optimal dalam suatu usaha produksi 

pupuk organik sehingga meminimalkan biaya persediaan. 

Perusahaan : 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap 

kebijakan yang selama ini telah dijalankan oleh perusahaan dan pertimbangan 

dalam menerapkan metode Economic Order Quantity (EOQ) dalam upaya 

pengendalian bahan baku , sehingga pengelolaan persediaan bahan baku menjadi 

optimal dan dapat meminimalkan biaya persediaan agar keuntungan perusahaan 

meningkat. 

Bagi Pembaca : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pembaca 

guna menambah wawasan dan informasi secara teori serta dapat mengetahui 
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permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga penelitian ini dapat 

digunakan untuk bahan kajian dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai perhitungan persediaan bahan baku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


