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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan memiliki berbagai macam tujuan, salah satunya 

yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba yang besar serta menjaga 

keberlangsungan usaha yang telah dijalaninya dari sejak lama. Bagi 

perusahaan tidak mudah dalam mencapai tujuan tersebut, karena dalam 

mencapai tujuan perusahaan harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi dalam pencapaian suatu tujuan, khususnya pada perusahaan 

manufaktur adaalah kelancaran dalam suatu proses produksi. Dalam suatu 

perusahaan manufaktur proses produksi merupakan suatu proses kegiatan 

guna menciptakan atau dapat menambah kegunaan suatu jasa atau barang 

dengan memanfaatkan sumber daya baik sumber daya berupa alat-alat 

produksi untuk memproduksi suatu barang, sumber daya berupa bahan baku, 

dan sumber daya manusia.  

Proses produksi dapat berjalan dengan lancar jika dipengaruhi oleh 

beberapa faktor salah satunya adalah faktor pengadaan dan pengendalian 

persediaan bahan baku yang akan diolah. Dalam suatu proses produksi faktor-

faktor produksi ini sering disebut sebagai persediaan. Bahan baku merupakan 

persediaan yang telah dibeli agar dapat diproses atau diolah untuk menjadi 
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suatu barang, bisa berupa barang jadi ataupun barang setengah jadi. Bahan 

baku merupakan peranan terpenting dalam menjalankan proses produksi pada 

suatu perusahaan. Menurut (Suyadi Prawirosentono, 2001) perencanaan dan 

pengendalian bahan baku merupakan suatu kegiatan yang memperkirakan 

suatu kebutuhan persediaan bahan baku.  

Pengendalian persediaan adalah suatu kebijakan dalam suatu antrian, 

ketika suatu perusahaan memesan bahan baku kepada supplier, dan 

memperhitungkan berapa banyak jumlah bahan baku yang dipesan untuk 

memenuhi suatu permintaan konsumen. Pengendalian persediaan dilakukan 

untuk mengontrol suatu kegiatan inti dari proses persediaan bahan baku, hal 

ini bertujuan agar bahan baku yang tersedia dapat terpenuhi dan tidak terjadi 

kekurangan, atau kelebihan bahan baku .  

Penentuan besaran persediaan bahan baku merupakan suatu hal yang 

penting dan diperlukan bagi perusahaan, karena dapat memberikan pengaruh 

langsung terhadap keseluruhan biaya produksi di perusahaan, jika perusahaan 

menyimpan persediaan yang menumpuk atau terlalu banyak akan 

menyebabkan peningkatan suatu biaya penyimpanan dan biaya-biaya lainnya 

seperti biaya perawatan pada perusahaan. Pada saat terjadinya peningkatan 

persediaan yang terlalu banyak dapat mengurangi efisiensi biaya pada 

perusahaan. Penyimpanan persediaan yang menumpuk terlalu banyak di 

gudang akan dapat menimbulkan resiko kerusakan persediaan. Beberapa 

bahan baku yang memiliki ketahanan periode waktu yang singkat, persediaan 

yang banyak jika tidak segera diolah dalam suatu proses produksi maka dapat 
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menyebabkan kecacatan atau kerusakan pada bahan baku. Persediaan bahan 

baku yang rusak tidak akan dapat digunakan untuk keperluan proses 

produksi, jika perusahaan memaksakan dalam penggunaan persediaan bahan 

baku yang sudah rusak atau cacat maka dapat mengurangi kualitas dari hasil 

produksi. 

Kekurangan persediaan bahan baku, atau tidak tercukupnya bahan 

baku dalam proses produksi, atau tidak adanya bahan baku akan sangat 

mempengaruhi proses produksi. Pada tahap awal jika proses persediaan bahan 

baku buruk maka akan berpengaruh terhadap jalannya proses produksi. 

Terjadinya hambatan atau masalah pada proses produksi dapat menyebabkan 

terganggunya pasokan produk kepada konsumennya, perusahaan bahkan 

tidak akan mampu untuk memenuhi permintaan pelanggannya ataupun 

memenuhi target produksi yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. 

Kegagalan perusahaan di dalam mempertahankan pasokan produksinya itu 

akan membuat konsumen atau pelanggan beralih kepada produk pesaing yang 

akan membuat perusahaan rugi, sehingga perusahaan harus pintar dalam 

menetapkan suatu sistem untuk pengendalian persediaan yang tepat, agar 

dapat mengendalikan persediaan bahan baku dengan sebaik-baiknya supaya 

perusahaan dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya kerugian pada 

perusahaan. 

Sekarang ini, perusahaan dalam menghadapi persaingan semakin 

ketat. Perusahaan akan selalu dituntut untuk dapat bersaing dengan permainan 

waktu, yaitu pada saat proses produksi yang dimana setiap perusahaan selalu 
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menerapkan yang disebut dengan kecepatan dan ketepatan didalam 

melakukan proses produksi dalam memenuhi permintan suatu pasar. 

Permainan waktu merupakan sebuah faktor kompetitis yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan, yang dimana waktu merupakan service atau bentuk 

pelayanan kepada pelanggan. Prioritas kompetisi dalam suatu perusahaan 

tidak terlepas dari strategi yang menjadi kompetitif perusahaan. Strategi 

operasi yang dilakukan bertujuan untuk membuat pelanggan atau konsumen 

merasa puas dan memiliki tujuan jangka panjang bagi perusahaan. Kunci 

kompettitif sebuah perusahaan salah satunya adalah ketepatan didalam 

memenuhi waktu penerimaan pemesanan produk dari pelanggan yang 

perusahaan telah janjikan (received data). 

Perusahaan dalam menerima permintaan dari pelanggan, biasanya 

permintaan terdiri dari beberapa banyaknya produk yang di produksi, 

tenggang waktu yang harus dipenuhi dan kualitas produksi tersebut. 

Kecepatan dalam suatu pengiriman barang adalah waktu dalam penerima 

pesanan pelanggan. Biasanya waktu yang dilakukan dari proses awal yaitu 

persediaan bahan baku, bahan baku yang di proses hingga sampai menjadi 

barang jadi yang diterima oleh pelanggan. Perusahaan dapat memenuhi 

ketepatan waktu pengiriman diukur dengan terpenuhinya masa tenggang 

waktu yang diberikan oleh pelanggan. Dalam kelancaran pemenuhan 

permintaan tersebut didukung melalui arus produksi yang lancar. Biasanya 

dalam proses produksi yang memegang peranan penting dalam kelancaran 

proses produksi bagi perusahaan adalah persediaan bahan baku karena 



5 

persediaan bahan baku merupakan jantung bagi perusahaan. Kepuasan dan 

kenyamanan pelanggan dapat dirasakan jika perusahaan dapat mengatur 

persedian bahan baku dengan baik, proses produksi lancar serta perusahaan 

dapat memenuhi keinginan para pelanggannya.  

Perusahaan adakalanya terkendala dalam soal persediaan bahan baku, 

dimana persediaan bahan baku tidak hanya berasal dari dalam perusahaan 

melainkan juga bisa berasal dari luar, pada posisi ini peran pemasok juga 

diperhitungkan dalam hal pengiriman dan pengadaan bahan baku yang nanti 

bahan baku tersebut akan masuk kegudang dan selanjutnya diolah menjadi 

barang jadi atau barang yang setengah jadi. Biasanya perusahaan telah 

memiliki hubungn kerja sama yang baik dan sudah cukup lama dengan 

pemasok yang bersangkutan agar dapat memesan bahan baku sehingga 

datangnya bahan baku dapat sampai sesuai jadwal sehingga tidak akan terjadi 

kekurangan bahan baku di gudang atau sampai kehabisan bahkan sampai 

menyimpan persediaan bahan baku yang terlalu banyak.  

Keterlambatan pada pengiriman bahan baku yang dilakukan oleh 

pemasok hal ini merupakan hal yang biasa dikarenakan banyak faktor pada 

saat pengiriman bahan baku, untuk mengantisipasi hal tersebut maka 

perusahaan melakukan atau merencanakan penerapan pada sistem 

pengendalian bahan baku yang tepat dan sesuai agar dapat menghindari 

terjadinya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku dan dapat 

mengurangi kerugian besar yang dapat terjadi. 
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Perusahaan harus selalu mengecek persediaan bahan baku di gudang 

agar dapat menjaga sistem persediaan bahan baku, maka dalam pembahasan 

ini perusahaan diminta untuk dapat mengetahui atau menghitung jumlah 

bahan baku yang diperlukan atau dibutuhkan oleh perusahaan pada saat 

proses produksi agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan bahan baku di 

gudang sehingga perusahaan dapat meminimalisir segala biaya kerugian yang 

dikeluarkan apabila jumlah persedian yang tidak sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam hal ini pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap 

pengendalian bahan baku berperan penting bagi suatu perusahaan untuk 

membantu meningkatkan tingkat efisiensi dalam penggunaan bahan baku 

serta dapat mengurangi resiko yang terjadi. Tingkat persedian masing masing 

perusahaan tentunya berbeda dilihat dari besarnya jumlah permintaan dan 

juga kapasitas produksi perusahaan tersebut. 

UD.Sekawan Putra adalah konveksi yang menjual baju baju daleman 

bayi dengan berbagai macam model dan varian warna bahkan dengan gambar 

sablon yang sangat menarik. Pada tahun 1996 UD. Sekawan Putra hanyalah 

sebuah toko sablon. Sejak mulai tahun 1999 UD. Sekawan Putra mulai 

berkembang dengan mengembangkan usaha nya menjadi konveksi di 

rumahnya di Jalan Parang Klitik Raya, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota 

Semarang, Jawa Tengah, 50196, Indonesia.  

Pada UD Sekawan Putra, masalah persediaan menjadi hal yang sangat 

penting sekali, terutama pada persediaan bahan bakunya. Bahan baku utama 

pada UD. Sekawan Putra adalah kain yang akan dipergunakan sebagai bahan 
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dalam membuat baju bayi dengan berbagai model varian bentuk dan juga 

warna. Pada persediaan bahan baku UD. Sekawan Putra memiliki masalah 

mengenai pembelian persediaan bahan baku yang tidak di control atau terlalu 

banyak dibandingkan dengan kebutuhan. UD. Sekawan Putra tidak pernah 

mengontrol persedian bahan baku karena apabila terjadi sesuatu hal yang 

tidak diinginkan maka dapat ditangani misalnya pada saat permintaan 

produksi yang mendadak sehingga dapat memiliki cadangan dan tidak akan 

mengganggu pada saat proses produksi. Belum adanya pengontrolan 

persedian bahan baku menyebabakan bahan baku yang disimpan terlalu 

banyak dan menimbulkan resiko diantaranya adalah keusanga dan, kerusakan 

pada produk selain itu, menyimpan persediaan yang terlalu banyak juga akan 

menambah nilai pemeliharaan dan perawataan yang lebih besar. 

Dalam pengendalian bahan baku setiap perusahaan dituntut untuk 

menjalankan yang namanya sistem pengendalian bahan baku yang efisien dan 

tepat. Sebenaanya dalam perusahaan masalah yang sering terjadi adalah 

ketidakpastian dari pihak konsumen terhadap permintaan yang akhirnya 

membuat dan menyebabkan perusahaan sulit dalam melakukan pengendalian 

bahan baku, ketika bahan baku yang tersedia cukup tidak kekurangan atau 

kelebihan maka perusahaan dapat meminimalisirkan kerugian yang terjadi 

serta dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan sebaiknya. 

Setiap perusahaan jika mampu melakukan pengendalian baku dengan 

efisien dan efektif maka dapat membantu perusahaan dalam penggunaan 

efisiensi bahan baku serta dapat mengurangi reisko yang terjadi misalnya 
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kerusakan produk, serta keusangan produk. Permasalahan kelebihan dan 

kekurangan persediaan tersebut juga menyebabkan perusahaan harus dapat 

menentukan kebijakan persediaan yang optimal. Keoptimalan dalam 

manajemen persediaan (Inventory Management) didasarkan pada penentuan 

ukuran pemesanan (Lot Sizing) agar biaya total minimal. Sebenarnya dalam 

penelitian ini akan mempelajari mengenai soal pengendalian persediaan 

bahan baku dalam perusahaan dan pada penelitian akan akan membahas 

dengan menggunakan metode EOQ Backorder. 

Metode lot size memiliki beberapa model, salah model yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah model Economic Order Quantity 

(EOQ Backorder). Model EOQ Backorder terjadi ketika permintaan 

pelanggan tidak dapat dipenuhi dari persediaan yang ada dan pelanggan 

menyetujui untuk menunggu pengiriman pesanan berikutnya.Hal ini berarti 

membuat perusahaan tidak kehilangan penjualan. Menurut Kurnia dan 

Abusini (2012: 115) model EOQ dengan penurunan kualitas dalam pasar 

persaingan karena semakin tinggi harga barang yang ditawarkan maka 

semakin kecil permintaan (persediaan) terhadap barang tersebut. 

Metode Lot Size dengan model EOQ digunakan meminimalisasi 

ongkos, sedangkan ongkos pesan tidak diperhitungkan sesuai dengan 

besarnya permintaan agar lebih ekonomis. Model EOQ berusaha mencapai 

tingkat persediaan yang seminimum mungkin, biaya rendah dan mutu kualitas 

yang baik. Perencanaan model EOQ dalam suatu perusahaan akan mampu 

memminimalisasi terjadinya out of stock sehingga tidak mengganggu proses 
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dalam perusahaan dan mampu menghemat biaya persediaan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan karena adanya efisiensi persediaan bahan baku dalam 

perusahaan yang bersangkutan. 

Sesuai latar belakang yang diatas maka tujuan penelitian dilakukan 

dengan mengangkat judul “PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN 

BAKU DENGAN METODE EOQ BACKORDER PADA UD SEKAWAN 

PUTRA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Menurut dari fokus penelitian ini yang telah ditentukan tersebut, maka 

dari itu rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut 

a. Bagaimana ukuran lot atau lot size yang optimal dengan EOQ Backorder 

pada UD. Sekawan Putra? 

b. Bagaimana perbandingan TIC (Total Inventory Cost) perusahaan dengan 

TIC menggunakan metode EOQ Backorder untuk pengendalian 

persediaan bahan baku pada UD. Sekawan Putra? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adala sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui ukuran lot atau lot size yang optimal dengan 

EOQ Backorder pada UD. Sekawan Putra. 
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b. Untuk mengetahui hasil perbandingan TIC (Total Inventory Cost) 

perusahaan saat ini dan TIC dengan menggunakan metode EOQ 

Backorder untuk pengendalian persediaan bahan baku pada UD. 

Sekawan Putra.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Untuk Peneliti 

Manfaat Peneliti yang akan didapat supaya dapat 

berkembangnya dalam hal ilmu pengetahuan guna dapat membantu 

pelajar atau mahasiswa makin paham mengenai implementasi 

metode lot size dengan model Economic Order Quality (EOQ) 

dalam suatu perusahaan. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi 

gambaran untuk penelitian selanjutnya 

b. Untuk Perusahaan 

Manfaat Perusahaan yang akan didapat perusahaan adalah 

dengan penulis melakukan penelitian ini maka akan dapat 

membantu perusahaan dalam menerapkan metode lot size dengan 

model Economic Order Quality (EOQ) untuk pengendalian 

persediaan bahan baku. 

 

 


