
45 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

UD. Sekawan Putra adalah sebuah usaha dagang yang 

bergerak dalam bidang konveksi pakaian bayi. Lokasinya terletak di 

Jalan Udan Riris III no 25 Tlogosari Semarang. Didirikan sejak tahun 

1996 oleh Yohames Eko Handoyo dengan modal nekat dan 

background pengalaman yang sebenamya menyimpang dari bidang 

konveksi pakaian. Pada awal karirnya, Yohanes Eko Handoyo bekerja 

di bidang sablon pakaian bayi. Namun seiring berjalannya waktu, 

Beliau berusaha melihat peluang dan tawaran masa depan yang lebih 

cerah maka Beliau memutuskan untuk membuka usaha sendiri 

bernama UD. Sekawan Putra yang bergerak dalam bidang konveksi 

pakaian bayi dan sampai sekarang telah memiliki 28 orang karyawan. 

UD. Sekawan Putra ini memproduksi 14 jenis pakaian dengan jumlah 

rata-rata produksi UD. Sekawan Putra per bulannya mencapai 4000 

Dz potong pakaian. 

Target market produk yang ditawarkan UD. Sekawan Putra 

adalah bayi.. Sedangkan untuk pendistribusian produk yang dihasilkan 

UD. Sekawan Putra meliputi 12 distributor di wilayah Jawa Tengah 

dan di wilayah Jakarta dengan label merk yang berbeda-beda. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Jabatan 

UD. Sekawan Putra apabila dilihat dari jumlah pemilik usaha 

adalah berbentuk tunggal yang dimana UD. Sekawan Putra 

pemiliknya adalah Bapak Yohanes Eko Handoyo. Hubungan 

komunikasi antara pemilik usaha dengan karyawan bersifat langsung 

sehingga karyawan dapat langsung menerima tugas atau perintah dari 

Bapak Yohanes Eko Handoyo. 

 

 

 

 

Gambar : 4.1 Struktur Organisasi 

Deskripsi jabatan di UD. Sekawan Putra adalah sebagai berikut: 

a) Pemilik Perusahaan 

Pemilik perusahaan memiliki kekuasaan tertinggi pada struktur 

organisasi UD. Sekawan Putra. Pemilik perusahaan bertanggung 

jawab atas kelancaran proses produksi, mencari klien, melakukan 

transaksi pemesanan, menerima semua laporan dari karyawan, 

memberi perintah kerja kepada karyawan, mengawasi keseluruhan 

kerja para karyawannya, mengelola keuangan perusahaan, dan 

mengirim barang. 

 

 

Pemilik Perusahaan 

Cutting Printing Obras Packing 
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b) Bagian Cutting 

Bagian cutting bertugas untuk memotong bahan sesuai pola 

berdasarkan perintah dari pemilik perusahaan (menurut pesanan 

pelanggan) lalu menyerahkannya pada bagian obras. 

c) Bagian Obras 

Bagian obras bertugas untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ketika pekerjaan 

telah diselesaikan, maka harus secepatnya diberikan kepada 

karyawan lain sesuai urutan kegiatan produksi. 

d) Bagian Finishing / Packing 

Bagian finishing / Packing bertugas untuk melakukan kegiatan 

buang benang, memberi aksesoris, mengecek produk sesuai standar 

kualitas, melipat, packing, dan mencatat jumlah produksi tiap 

harinya. 

4.1.3 Kegiatan Produksi UD. Sekawan Putra  

Kegiatan produksi UD. Sekawan Putra dilakukan sesuai 

dengan pesanan pelanggan, dimana telah terjadi kesepakatan antara 

pemilik perusahaan dan pelanggan mengenai detail produk, kecocokan 

harga produk, dan waktu pembuatan produk. Setelah terjadi 

kesepakatan, maka pelanggan wajib membayar uang muka minimal 

50% dari harga yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari pelanggan yang hit and run dan sebagai bentuk tanda 

jadi kerjasama. 
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Jadi, pada UD. Sekawan Putra ini bisa dikatakan hampir tidak 

ada stock karena semua hasil produksi merupakan pesanan pelanggan. 

1) Hasil Produksi 

Jenis produk yang dihasilkan UD. Sekawan Putra antara lain : 

      

Gambar 4.2 Oblong panjang 

 

Gambar 4.3 Oblong pendek 
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Gambar 4.4 Oblong setali 

 

Gambar 4.5 Celana panjang 

 

Gambar 4.6 Celana pendek 
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Gambar 4.7 Celana kacamata 

 

Gambar 4.8 Kaos Singlet 

 

Gambar 4.9 Popok bayi 
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Dalam penelitian ini, lebih difokuskan pada produk oblong pendek. 

2) Bahan Baku  

Produksi Bahan baku yang digunakan UD. Sekawan Putra 

untuk memproduksi produk oblong pendek yaitu : 

a. Bahan baku utama  

Bahan baku utama yang digunakan adalah kain jenis DKTC 

 

Gambar. 4.10 Kain DKTC 

b. Bahan baku pendukung  

Bahan baku pendukung yang digunakan adalah label merk, 

sablon dan plastik.  

3) Proses Produksi  

Proses produksi di UD. Sekawan Putra pada dasarnya adalah 

mengubah bahan baku kain DKTC yang telah dipotong sesuai 

ukuran menjadi produk jadi kaos oblong pendek dengan berbagai 

ukuran. Berikut beberapa tahapan proses produksi produk oblong 

stali yaitu: 
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a. Pemotongan bahan baku 

Kain diukur dan dipotong sesuai pola dan ukuran yang telah 

disediakan yaitu sisi depan dan sisi belakang dengan berbagai 

ukuram mulai dari ukuran S, M, L, dan XL lalu diserahkan 

bagian sablon. 

b. Penyablonan baju 

Kain sisi depan baju yang telah dipotong kemudian dilakukan 

penyablonan agar baju terlihat lebih bagus dan menarik. 

Kemudian baju yang telah di sablon akan dijemur hingga 

gambar yang disablon menjadi kering. 

c. Penjahitan obras kain  

Setelah kain yang telah di sablon kering lalu kain di lakukan 

pengobrasan pada bahu terlebih dahulu lalu setelah bagian 

bahu dijait selanjutnya bagian samping sisi kiri dan sisi kanan 

pada kain. 

d. Penjahitan obras bawah kain  

Setelah melalui dari proses penjahitan kain baju selanjutnya 

dilakukan pengobrasan pada bagian bawah kain agar baju 

terlihat lebih rapi dan kuat. 

e. Pembersihan benang  

Pada tahap ini, dilakukan pembersihan benang-benang yang 

masih menempel dan terlihat kurang rapi sambil melakukan 

pengecekan apakah ada produk yang cacat atau tidak. 
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f. Pengiriman 

Produk baik siap dikirim kepada klien. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Menghitung kondisi saat ini EOQ Exist 

Analisis pengendalian ini menggunakan alat analisis metode EOQ, 

karena untuk  mengetahui berapa besar pesanan kebutuhan bahan baku di 

satu tahun berikutnya.  

a. Kebutuhan Bahan Baku 

Semua perusahaan yang melakukan kegiatan produksi pasti 

tidak akan lepas dari kebutuhan bahan baku. Untuk dapat 

melaksanakan pengadaan bahan baku yang akan dipergunakan dalam 

proses produksi dari suatu perusahaan, maka pada umumnya 

perusahaan yang bersangkutan akan mengadakan pembelian bahan 

baku. 

UD Sekawan Putra mempunyai supplier yang selalu memasok 

kebutuhan bahan baku. Prosedur dan cara pembelian bahan baku yang 

baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan akan 

dapat menunjang kegiatan produksi dengan sebaik-baiknya dan 

dengan biaya yang serendah-rendahnya. Berikut ini adalah jumlah 

kebutuhan bahan baku dan pembelian bahan baku untuk tahun 2015 

hingga tahun 2017. 
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Tabel 4.1 

Kebutuhan Bahan Baku UD Sekawan Putra 2015 

 

No Bulan Pembelian bahan 

baku kain DKTC 

(kg) 

Jumlah 

Kebutuhan (kg) 

1 Januari 13.200 3.300 

2 Februari  - 3.300 

3 Maret - 3.300 

4 April - 3.300 

5 Mei 13.200 3.300 

6 Juni - 3.300 

7 Juli - 3.300 

8 Agustus - 3.300 

9 September 13.200 3.300 

10 Oktober - 3.300 

11 November - 3.300 

12 Desember - 3.300 

 Total  39.600 

Sumber : Data Sekunder (2017) 
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Tabel 4.2 

Kebutuhan Bahan Baku UD Sekawan Putra 2016 

 

No Bulan Pembelian bahan 

baku kain DKTC 

(kg) 

Jumlah 

Kebutuhan (kg) 

1 Januari 13.200 3.300 

2 Februari  - 3.300 

3 Maret - 3.300 

4 April - 3.300 

5 Mei 13.200 3.300 

6 Juni - 3.300 

7 Juli - 3.300 

8 Agustus - 3.300 

9 September 13.200 3.300 

10 Oktober - 3.300 

11 November - 3.300 

12 Desember - 3.300 

 Total  39.600 

Sumber : Data Sekunder (2017) 
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Tabel 4.3 

Kebutuhan Bahan Baku UD Sekawan Putra 2017 

 

No Bulan Pembelian bahan 

baku kain DKTC 

(kg) 

Jumlah 

Kebutuhan (kg) 

1 Januari 13.200 3.300 

2 Februari  - 3.300 

3 Maret - 3.300 

4 April - 3.300 

5 Mei 13.200 3.300 

6 Juni - 3.300 

7 Juli - 3.300 

8 Agustus - 3.300 

9 September 13.200 3.300 

10 Oktober - 3.300 

11 November - 3.300 

12 Desember - 3.300 

 Total  39.600 

Sumber : Data Sekunder (2017) 

Jumlah lebutuhan bahan baku tahun 2017 yaitu sebesar 39.600 

kg. Sedangkan jumlah pembelian bahan baku pada UD. Sekawan 

Putra dilakukan sebanyak 3 – 4 kali dengan total 528 rol yang dimana 

tiap rol nya memiliki berat 25 kg.  

Perusahaan melakukan pembelian bahan baku setiap tahun 3 – 

4 kali. Dengan demikian berarti perusahaan tidak memperhatikan 

pembelian bahan baku, sehingga terkadang terjadi kelebihan maupun 
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kekurangan bahan baku. Hal ini akan mengakibatkan biaya produksi 

yang semakin besar sehingga berpengaruh terhadap laba perusahaan. 

Jumlah banyaknya barang setiap pemesanan pada periode 2017 

yang dilakukan UD Sekawan Putra setiap bulannya adalah sebagai 

berikut : 

D rata – rata (D) = 
                               

       
 

   = 
       

 
 

   = 39.600 kg 

b. Biaya Simpan 

Biaya penyimpanan yaitu biaya yang harus ditanggung oleh 

perusahaan karena adanya penyimpanan bahan baku. Biaya 

penyimpanan akan semakin tinggi jumlahnya apabila jumlah unit yang 

disimpan semakin besar. Biaya penyimpanan tidak terpengaruh 

dengan jumlah frekuensi pemesanan bahan baku. Berikut ini adalah 

biaya-biaya penyimpanan yang harus ditanggung oleh UD Sekawan 

Putra : 
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Tabel 4.4 

Biaya Simpan per Kg per Tahun 

 

No Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

1 Biaya kerusakan per tahun Rp. 2.400.000,00 

2 Biaya listrik gudang per 

tahun 

Rp.380.319,00 

4 Biaya perawatan gudang per 

tahun 

Rp. 2.880.000,00 

 Total  Rp. 5.660.319,00 

 Kebutuhan BB per tahun 39.600 Kg 

 Biaya Simpan Per Kg per 

Tahun 

Rp. 142,94 

(Sumber : Data Sekunder yang diolah 2017) 

Biaya Penyimpanan untuk bahan baku kain dalam gudang 

penyimpanan adalah sebesar Rp. 5.660.319,00. Biaya kerusakan 

sebesar Rp. 200.000 perbulan yang berarti di dalam satu tahun 

mencapai Rp. 2.400.000. Biaya listrik untuk gudang penyimpanan 

sebesar Rp. 31.693,248 per bulan yang berarti dalam satu tahun 

mencapai Rp. 380.319. Sedangkan untuk biaya perawatan gedung 

sebesar Rp. 240.000,00 per bulan yang berarti di dalam satu tahun 

mencapai Rp. 2.880.000,00.  
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Sehingga besar biaya penyimpanan per unit (kg)/tahun adalah = 

Biaya Penyimpanan =  H 
 

  
 

 =  Rp. 142,94  
         

  
 

 = Rp. 943.404,00 

c. Biaya Pesan 

Biaya pemesanan yaitu biaya yang akan terkait langsung dengan 

kegiatan pemesanan bahan baku oleh perusahaan. Biaya ini akan 

semakin besar apabila perusahaan semakin sering melakukan kegiatan 

pemesanan bahan. Biaya pemesanan tidak memperhitungkan jumlah 

unit yang dipesan, namun biaya ini hanya memperhitungkan frekuensi 

pemesanan. Biaya-biaya pemesanan yang harus ditanggung oleh UD 

Sekawan Putra adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Biaya Pesan Tahun 2017  

 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya telepon Rp. 20.000 

Biaya  bongkar 

muat 

Rp.132.000 

Total Rp. 152.000 

(Sumber : Data Sekunder yang diolah 2017) 

 

Biaya pemesanan pada saat melakukan pemesanan adalah Rp 

152.000,00 
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Biaya pesan sesuai kebijakan perusahaan tahun 2017  

Biaya Pesan = 
 

 
     

      = 
         

         
                  

      = Rp. 456.000,00 

d. Titik Pemesanan Kembali atau Re Order Point (ROP) 

Titik pemesanan kembali atau Re Order Point adalah saat dimana 

perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku kembali agar 

bahan baku bisa datang tepat pada waktunya. UD. Sekawan Putra 

akan menerima bahan baku yang dipesan dalam waktu 3 hari setelah 

pemesanan dilakukan, sehingga lead timenya 3 hari. Dengan 

menggunakan metode EOQ, titik pemesanan kembali dapat dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Waktu tunggu (lead time) = 3 hari  

b) Penggunaan rata-rata = 

Jumlah hari kerja 1 tahun = 288 hari/tahun 

Jumlah pemakaian setahun = 39.600 kg 

Penggunaan rata-rata per hari  = 
                  

               
 

= 
         

        
 

     = 137,5 kg maka dibulatkan 138 kg 
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Reorder Point B =       

            =                       

            = 414 kg 

e. Menentukan Total Inventory Cost 

Yaitu jumlah total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

menyediakan bahan baku. Perhitungannya sebagai berikut 

TIC  = biaya pesan + biaya simpan 

 =  Rp. 456.000,00+ Rp. 943.404,00 

 = Rp. 1.399.404,00 

4.2.2 ANALISIS DENGAN METODE EOQ  

Sehubungan dengan pembelian bahan baku yang akan dilaksanakan 

oleh perusahaan, maka manajemen perusahaan yang bersangkutan sangat 

perlu untuk dapat menentukan kuantitas pembelian yang paling optimal. 

EOQ adalah jumlah pembelian bahan yang akan dapat mencapai biaya 

persediaan yang paling minimal. Dengan demikian diharapkan dengan 

adanya kuantitas pembelian optimal ini biaya-biaya persediaan akan dapat 

ditekan menjadi serendah-rendahnya sehingga effisiensi persediaan bahan 

baku di perusahaan dapat terlaksana dengan baik. 

1. Menentukan EOQ : 

Dari data yang penulis peroleh yaitu data tentang kebutuhan 

bahan baku tahun 2017 serta biaya-biaya persediaan yang harus 

ditanggung oleh perusahaan. Cara menentukan besarnya persediaan 

bahan baku yang ekonomis adalah sebagai berikut : 
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  S D

H
 X  

B

H  B
 

 
  𝑆 𝐷

𝐻
 
𝐻  𝐵

𝐵
 

 

EOQ =  

 

 = √
                          

         
 √

                  

          
  

 = √                 √         

 = (9.177,142933811) (1,0101584034)     

 = 9.270,368053792 kg dibulatkan menjadi 9.270 kg 

Menentukan  Imax 

 

Imax =  

 

 = √
                        

         
   √

        

                  
 

 = √                 √               

 = (9.177,142933811) (0,989943752004) 

 = 9.084,855308574 dibulatkan menjadi 9.085 Kg 

2. Frekuensi Pembelian 

Frekuensi pembelian adalah jumlah pembelian yang dilakukan dalam 

satu periode produksi. Dengan adanya EOQ ini biaya-biaya 

persediaan akan dapat ditekan menjadi serendah-rendahnya sehingga 

efisiensi persediaan bahan baku baku didalam perusahaan yang 

bersangkutan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Cara menentukan 

frekuensi pembelian dengan metode EOQ adalah sebagai berikut : 
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F = 
 

   

 = 
         

         
 

 = 4,271844660194 kali dibulatkan 4 kali 

3. Total Biaya Persediaan atau Total Inventory Cost (TIC) 

Total Biaya Persediaan atau Total Inventory Cost adalah jumlah biaya 

persediaan secara keseluruhan. Biaya persediaan meliputi biaya 

pemesanan dan biaya penyimpanan bahan baku. Cara menghitung 

total biaya persediaan dalam satu tahun dengan metode EOQ adalah 

sebagai berikut : 

TAC  = H 
  

   
   

 

 
   

      

   
   

      =Rp.142,94{
             

          
}  R         {

         

        
}  

R       {
         

         
}       

= Rp.636.346,8684736 + Rp. 649.320,3883495 + Rp. 

12.922,06040992 

= Rp. 1.298.589,00 

4. Titik Pemesanan Kembali atau Re Order Point (ROP) 

Titik pemesanan kembali atau Re Order Point adalah saat dimana 

perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku kembali agar 

bahan baku bisa datang tepat pada waktunya. UD. Sekawan Putra 

akan menerima bahan baku yang dipesan dalam waktu 3 hari setelah 

pemesanan dilakukan, sehingga lead timenya 3 hari. Dengan 
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menggunakan metode EOQ, titik pemesanan kembali dapat dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

c) Waktu tunggu (lead time) = 3 hari  

d) Penggunaan rata-rata = 

Jumlah hari kerja 1 tahun = 288 hari/tahun 

Jumlah pemakaian setahun = 39.600 kg 

Penggunaan rata-rata per hari  = 
                  

               
 

= 
         

        
 

     = 128,75 kg maka dibulatkan 129 kg 

Reorder Point B =       

            =                       

            = 387 Kg 

 

4.3. Perbandingan Pembelian Bahan Baku Antara Kebijakan Perusahaan 

Dengan Metode EOQ (Economical Order Quantity) Backorder 

Pada pembahasan ini telah menguraikan tentang kebijakan bahan baku 

perusahaan dan perhitungan dengan menggunakan metode EOQ. Oleh karena 

itu peneliti ingin membandingkan antara kebijakan perusahaan dengan 

apabila digunakan metode EOQ. Untuk mempermudah dalam 

membandingkannya maka dapat disusun dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Perbandingan Pembelian Bahan Baku antara Kebijakan Perusahaan dengan 

Metode EOQ Backorder 

 

Hal Kebijakan Perusahaan Metode EOQ 

Backorder 

Pembelian Bahan 

Baku dalam Sekali 

Pesan 

13.200 kg 9.270 kg 

Frekuensi Pembelian 3 kali 4 kali 

Titik Pemesanan 

Kembali 

414 Kg 387  kg 

Total Biaya 

Persediaan 

Rp. 1.399.404,00 

 

Rp. 1.298.589,00 

 

Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelian bahan baku dalam sekali pesan menurut kebijakan 

perusahaan sebesar 13.200 kg. Sedangkan menurut metode EOQ 

Backorder pembelian bahan baku dalam sekali pemsanan sebesar 

9.270 kg. 

2. Frekuensi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan sebanyak 3 kali, 

sedangkan dengan metode EOQ Backorder sebanyak 4 kali.  

3. Titik pemesanan kembali pada perhitungan di perusahaan sebesar 414 

Kg sedangkan dengan menggunakan metode EOQ Backorder ketika 

persedian tinggal 387 kg 

4. Total biaya persediaan (TIC) menurut kebijakan perusahaan sebesar 

Rp. 1.399.404,00. Sedangkan dengan menggunakan metode EOQ 
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Backorder didapat Total Biaya Persediaan (TIC) yang lebih kecil yaitu 

sebesar Rp. 1.298.589,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 

100.814,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


