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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Dalam dunia usaha, orang-orang berupaya untuk mendatangkan profit 

semaksimal mungkin namun yang membedakan cara untuk memperolehnya 

berbeda-beda. Salah satu usaha yang dapat mendatangkan profit yaitu usaha 

makanan, usaha makanan merupakan salah satu usaha yang selalu diminati 

oleh banyak orang karena bagaimanapun orang-orang juga sadar 

membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Namun usaha makanan bukan 

berarti jelas mendapatkan keuntungan yang maksimal melainkan dalam 

mencapai hal tersebut diperlukan strategi dalam memperoleh keuntungan 

semaksimal mungkin. Salah satu strategi dalam bidang usaha makanan yaitu 

meminimalkan jumlah biaya yang dikeluarkan seperti penyediaan persediaan 

bahan baku yang tidak terlalu banyak atau secukupnya khususnya bahan baku 

yang memiliki umur manfaat yang tidak panjang. Maka persediaan perlu 

diatur sebaik mungkin agar tidak terjadi penumpukan persediaan yang 

mengakibatkan biaya yang dikeluarkan terlalu besar dan kemungkinan terjadi 

resiko bahan baku yang tidak layak diolah lagi.  

Dalam dunia usaha, istilah persediaan sering muncul untuk 

menggambarkan stok barang yang dimiliki oleh perusahaan baik perusahaan 

dalam bidang produksi maupun dagang. Persediaan merupakan salah satu aset 

yang dimiliki dan yang harus ada pada perusahaan. Menurut Gitosudarmo 
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(2002) dalam (Artawan, 2015) persediaan adalah bagian utama dari modal 

kerja dan merupakan aktiva yang setiap saat selalu mengalami perubahan. 

Maka dari itu persediaan harus selalu dimonitoring dengan baik agar aktivitas 

perusahaan dapat berjalan dengan baik pula khususnya pada pembelian 

persediaan. Pembelian persediaan menjadi bagian yang sangat penting dalam 

pengendalian persediaan atau bahan baku sebab hal ini akan mempengaruhi 

aktivitas produksi jika pembelian persediaan tidak berjalan dengan maksimal. 

Dapat diduga bahwa pengadaan persediaan atau bahan baku sangatlah penting 

bagi perusahaan khususnya perusahaan yang aktivitasnya melibatkan proses 

produksi sehingga persediaan harus selalu dikontrol dengan baik. 

Maka persediaan bahan baku perlu diselenggarakan dan dikendalikan 

serta berusaha agar persediaan bahan baku yang disediakan dapat mencukupi 

permintaan konsumen berdasarkan waktu tertentu. Persediaan bahan baku 

memiliki peranan yang sangat penting karena jalannya operasi perusahaan 

tergantung adanya bahan baku (Naibaho, 2013). Dengan demikian persediaan 

bahan baku diatur sebaik mungkin supaya tidak terjadi adanya kekurangan 

dan kelebihan persediaan bahan baku. Kekurangan dan kelebihan persediaan 

sering terjadi dalam pengendalian persediaan, hal ini juga tidak baik bagi 

pengusaha. Kekurangan persediaan akan mengakibatkan menghambatnya 

aktivitas produksi bahkan dapat mengakibatkan aktivitasnya berhenti dan 

pada akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Kelebihan 

persediaan juga akan mengakibatkan terjadinya penumpukan biaya 

persediaan karena jumlah persediaan bahan baku yang dipesan dengan jumlah 
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yang banyak dan kelebihan persediaan juga dapat berpotensi adanya sisa 

persediaan, sisa tersebut akan membuat nilai atau manfaat persediaanya dapat 

berkurang akibat disimpan dengan waktu yang lama sehingga pada akhirnya 

akan mengakibatkan tidak layak untuk diproduksi. 

Peneliti akan melakukan penelitian di Cafe Coco Deluna yang 

beralamat di jalan Dr. Soetomo 1 Purwodadi. Cafe Coco Deluna sudah berdiri 

selama 5 tahun dengan jumlah karyawan saat ini 13 karyawan. Alasan 

peneliti melakukan penelitian di Cafe Coco Deluna karena berdasakan 

wawancara pada 3 September 2018 yang dilakukan dengan Ibu Henny 

Pattinama selaku pimpinan, mengatakan bahwa pengendalian persediaan 

dalam Cafenya tidak berjalan dengan baik, terbukti dengan sering terjadinya 

kekurangan dan kelebihan bahan baku. Beliau mengungkapkan sulitnya 

menentukan jumlah persediaan yang cukup karena faktor penjualan yang 

tidak menentu sehingga selama ini beliau menentukan jumlah persediaanya 

berdasarkan kira-kira saja. Jika terjadi kekurangan bahan baku pihak Cafe 

langsung memesan bahan baku kembali akan tetapi dalam memesan bahan 

baku tidak dapat langsung terpenuhi melainkan membutuhkan waktu tunggu 

sehingga resiko kehilangan konsumen besar terjadi. Kemudian jika terjadi 

kelebihan baku pada Cafe Coco Deluna muncul akibat ketika pemesanan 

bahan baku ulang  terdapat waktu tunggu dalam penerimaan bahan baku 

kembali dan membuat kehilangan konsumen.  

Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan pimpinan Cafe 

Coco Deluna saja akan tetapi peneliti juga melakukan wawancara dengan 
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konsumen secara langsung. Hal ini dilakukan peneliti untuk mengetahui 

pendapat konsumen ketika pesanan yang dipesan sedang tidak tersedia serta 

membuktikan bahwa dalam Cafe Coco Deluna benar terjadi permasalahan 

khususnya pada pengadaan persediaan. Peneliti mewawancarai konsumen 

Cafe Coco Deluna secara acak dalam kurun waktu dua hari dengan total 20 

responden.  

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 20 konsumen Cafe 

Coco Deluna, peneliti memperoleh hasil bahwa hampir semua konsumen atau 

responden dalam survey ini pernah mengalami ketidaktersediaan menu 

makanan yang ingin dipesannya atau jika digambarkan dalam bentuk grafik 

seperti gambar berikut.  

Grafik 1.1 Ketidaktersediaan Menu Makanan yang dipesan 

 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Hasil suvey menunjukan bahwa 80% responden pernah menjumpai 

ketidaktersediaanya menu makanan yang ingin dipesan, hal ini semakin 
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menguatkan bahwa terdapat faktor stock bahan baku yang tidak tersedia atau 

kehabisan stock. Kemudian peneliti juga mewawancarai mengenai menu 

makanan apa yang tidak tersedia pada waktu konsumen memesan makanan, 

sebelumnya Cafe Coco Deluna memiliki menu makanan yang berorientasi 

pada sumber daging-dagingan seperti contoh menu makanan rica-rica ayam 

yang berbahan baku utama daging ayam kampung kemudian chicken wings 

yang berbahan baku utama daging ayam potong, dan lain-lain atau lebih 

lengkapnya disajikan daftar menu makanan beserta bahan baku utamanya 

sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Menu Makanan dan Bahan Baku Utama 

Menu makanan 

Bahan baku 

utama 

Chicken Steak Ayam Potong 

Chicken Gordon Blue Ayam Potong 

Chicken Wings Ayam Potong 

Potato Skin Ayam Potong 

Sandwich Goreng Ayam Potong 

Rica-rica Ayam Ayam Kampung 

Ayam Bakar Ayam Kampung 

Iga Gongso Iga Sapi 

Iga Bakar Iga Sapi 

Iga Barbeque Iga Sapi 

Swieke Katak 

Pepes kodok Katak 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

 Dari semua menu makanan diatas berdasarkan survey yang peneliti 

lakukan untuk mengetahui menu makanan apa yang jarang tersedia pada Cafe 

Coco Deluna, hasilnya membuktikan bahwa menu makanan ayam bakar, iga 

bakar/BBQ dan swieke menjadi menu makanan yang paling banyak tidak 
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tersedia pada saat konsumen ingin mengorder makanan dan diikuti oleh rica-

rica ayam kampung. Lebih jelasnya dapat dipaparkan dalam grafik berikut.  

Grafik 1.2 Menu Makanan yang Tidak Tersedia pada Saat dipesan 

 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Kemudian survey membuktikan apabila konsumen mendapat menu 

makanan yang ingin dipesan tidak tersedia, konsumen mengalihkan pada 

menu makanan yang lain atau menu makanan yang tersedia di Cafe Coco 

Deluna pada saat itu. Peneliti juga menanyakan seberapa sering konsumen 

yang peneliti survey dalam mengunjungi Cafe Coco Deluna, harapannya 

peneliti mensurvey pada konsumen yang sering mengunjungi Cafe Coco 

Deluna agar dapat lebih meyakinkan bahwa di Cafe Coco Deluna terdapat 

menu makanan yang selalu tidak tersedia. Hasilnya menunjukan bahwa 

mayoritas atau konsumen disurvey cukup sering mengunjungi Cafe Coco 

Deluna dengan sebanyak 60% responden sering mengunjungi Cafe Coco 



7 
 

 
 

Deluna dan 40% kadang-kadang mengunjungi Cafe Coco Deluna seperti 

yang dipaparkan dalam grafik berikut. 

Grafik 1.3 Presentase Responden dalam Mengunjungi Cafe Coco Deluna 

 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari survey tersebut membuktikan bahwa konsumen Cafe Coco 

Deluna sering menjumpai ketidaktersedianya menu makanan yang konsumen 

ingin pesan akibat beberapa bahan baku yang tidak tersedia atau dapat diduga 

adanya kehabisan bahan baku seperti yang pimpinan pernah katakan. Maka 

dengan hal itu semakin menguatkan adanya faktor kehabisan bahan baku 

yang dapat menghambat permintaan konsumen sehingga mengakibatkan 

kehilangan pendapatan yang maksimal. Maka upaya dalam pemesanan bahan 

baku kembali harus maksimal tujuannya supaya tidak terjadi kehabisan stock 

pada Cafe Coco Deluna. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan memberikan 

usulan melalui perhitungan yang menunjukan titik jumlah unit minimal yang 

harus dipesan kembali dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi 

pada Cafe Coco Deluna. Terdapat metode analisis yang menurut peneliti 

sangat membantu dalam mengatasi masalah tersebut yaitu metode Re Order 

Point (ROP). Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk 

pemesanan bahan baku dengan dasar kapan persediaan bahan baku harus 

dipesan kembali. Alasan peneliti menggunakan teknik analisis ini karena 

metode ini memperhitungkan persediaan pengaman (safety stock) dimana 

persediaan pengaman berguna untuk mengantisipasi adanya kekurangan 

bahan baku, kemudian metode ini berguna untuk memperikarakan waktu 

pada saat kondisi jumlah persediaan berapa dapat dilakukan pemesanan 

kembali. Maka dengan hal itu akan membuat mudah dimengerti oleh 

pengelola Cafe Coco Deluna ketika ingin melakukan pemesanan bahan baku 

kembali. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat 

topik tersebut kedalam penelitian peneliti mengenai pengambilan keputusan 

dalam ketepatan waktu pemesanan bahan baku kembali dengan judul 

“Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dalam Penentuan Waktu 

yang Tepat Untuk Pemesanan Bahan Baku Utama pada Cafe Coco Deluna 

dengan Metode Re Order Point (ROP)”. 
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1.2  RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti dapat merumuskan 

permasalahan seperti berapa minimal unit ketika bahan baku utama mulai 

habis untuk melakukan pemesanan bahan baku utama kembali pada Cafe 

Coco Deluna dengan menggunakan metode Re Order Point (ROP) serta 

berapa jumlah pembelian bahan baku utama yang optimal pada Cafe Coco 

Deluna ketika melakukan pemesanan kembali? 

1.3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui titik pemesanan 

kembali bahan baku utama dalam bentuk unit pada Cafe Coco Deluna melalui 

metode Re Order Point (ROP) dan mengetahui pembelian yang optimal untuk 

bahan baku utama pada saat melakukan pemesanan bahan baku kembali pada 

Cafe Coco Deluna.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pimpinan 

atau  pengelola Cafe Coco Deluna sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan pemesanan bahan baku serta 

menciptakan pengelolaan persediaan yang baik. 
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1.4  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah pada Cafe Coco Deluna 

yang sedang terjadi kemudian faktor-faktor apa saja yang memungkinkan 

timbulnya suatu fenomena atau gejala waktu pemesanan kembali bahan baku 

utama yang kurang efektif pada Cafe Coco Deluna. Bab ini juga menjelaskan 

mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pikir dan 

sistematika penulisan pada penelitian ini.   

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian 

antara lain definisi persediaan, jenis-jenis persediaan, fungsi-fungsi 

persediaan, biaya persediaan, definisi bahan baku, penggunaan bahan baku, 

kelemahan jumlah bahan baku yang terlalu besar, kelemahan jumlah bahan 

baku yang terlalu kecil, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan 

baku, kebijakan pengendalian persediaan, definisi Safety Stock dan definisi Re 

Order Point. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi obyek dan 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik 

serta alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang 

sedang terjadi pada Cafe Coco Deluna.  



11 
 

 
 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum yang meliputi visi misi Cafe Coco 

Deluna dan struktur organisasi Cafe Coco Deluna serta pembahasan dari 

permasalahan yang terjadi pada Cafe Coco Deluna dengan menggunakan cara 

pada alat analisis data yang digunakan pada bagian metodologi penelitian. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari analisis dan pembahasan 

penelitian  dan saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang terjadi pada Cafe Coco Deluna 

Purwodadi.   

 


