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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi adalah usaha perorangan yang bergerak dibidang produksi 

pakaian. Pratama Jaya Perkasa Konveksi atau yang kerap disapa PJP Konveksi ini sudah berdiri 

sejak 2015. Namun pada saat itu belum bernama Pratama Jaya Perkasa Konveksi, usaha 

perorangan ini baru berubah menjadi Pratama Jaya Perkasa Konveksi pada tahun 2018 hingga 

sekarang. PJP Konveksi memiliki beberapa produk yang diproduksi seperti kaos katun, kaos 

polo, kemeja. Usaha ini memproduksi kaos dan kemeja secara massal dan terus menerus atau 

secara mass production. Produk sudah memiliki standar baik dari bentuk dan ukuran, 

konsumen hanya tinggal memilih ukuran dan bahan yang disediakan oleh Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi saja. Persediaan dalam Pratama Jaya Perkasa Konveksi sangat perlu untuk diatur 

dengan baik dan tepat. Jika terjadi kelebihan bahan baku dimana ketersediaan bahan baku 

berada diatas kebutuhan dalam jumlah yang tidak optimal, maka uang yang seharusnya bisa 

digunakan untuk membayar karyawan, membiayai operasional hanya berhenti pada bahan 

baku. Begitu juga sebaliknya jika persediaan sampai terlalu sedikit maka akan menganggu 

produksi, dan bisa mengecewakan konsumen karena waktu produksi bisa lebih lama karena 

persediaan tidak memadai harus menunggu memesan dari pemasok. 

Perusahaan yang bergerak dibidang produksi harus memperhatikan persediaan yang 

menjadi bahan baku. Persediaan bahan baku akan menentukan keberlangsungan produksi yang 

baik dan bisnis bisa berjalan dengan lancar. Tanpa ketersediaan persediaan yang cukup dan 

memadai bagi kegiatan bisnis sebuah unit usaha maka bisa dipastikan usaha tersebut tidak akan 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. Persediaan bahan baku yang tidak tersedia untuk 

memenuhi pesanan akan mengakibatkan turunnya permintaan dan keuntungan perusahaan. 

Persediaan bahan baku yang habis ketika produksi sedang berlangsung bisa menyebabkan 
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konsumen menunggu lebih lama dan menyebabkan konsumen kecewa. Jika perusahaan tahu 

di titik mana harus melakukan pemesanan persediaan bahan baku maka perusahaan bisa 

menjamin bahwa produksi akan berjalan dengan baik. Permintaan bisa teratasi dengan baik dan 

selesai tepat waktu, sehingga pelanggan dipuaskan dan tidak kecewa karena tidak adanya bahan 

baku yang diinginkan. Perusahaan harus menjaga ketersediaan bahan baku pada jumlah yang 

optimal sehingga tidak terjadi penumpukan bahan baku. Menurut (Anita & Puspika, 2013) 

memiliki bahan baku yang terlalu banyak akan menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya 

yang terkait dengan persediaan tersebut. Dimana biaya yang terlalu besar ini sebenarnya bisa 

dialokasikan untuk operasional yang lain.  

Bagi usaha yang bergerak dibidang produksi, bahan baku menjadi hal yang perlu untuk 

diperhatikan. Operasi bisnis perusahaan akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku 

yang bisa memadai dan mencukupi permintaan yang masuk. Persediaan bahan baku yang tidak 

memadai akan berpotensi menurunkan jumlah pelanggan karena perusahaan tidak dapat 

memproduksi barang sesuai dengan jumlah permintaan. Perusahaan yang mampu memenuhi 

permintaan pelanggannya tepat waktu akan lebih dipilih oleh pelanggan. Perusahaan juga harus 

bisa menentukan waktu pembelian bahan baku kembali. Harapannya ketersediaan bahan baku 

selalu terjaga dan kegiatan operasi bisnis bisa tetap berjalan dengan lancar. Perusahaan harus 

mengetahui jumlah pembelian bahan baku optimal yang akan dibeli ke pemasok. Begitu juga 

jika terlalu banyak maka akan besar juga dana yang dikeluarkan perusahaan. Berdasar hal 

tersebut persediaan bahan baku harus benar-benar dikelola dengan baik dan benar sehingga 

kegiatan operasi bisnis perusahaan bisa berjalan dengan lancar.  

Perusahaan memerlukan sebuah pengendalian persediaan atau manajemen persediaan yang 

baik supaya perusahaan mampu memenuhi permintaan konsumen dengan baik dengan biaya 

yang minimal. Menurut (Rambitan et al., 2018) manajemen persediaan merupakan kegiatan 

untuk mengontrol persedian yang akan digunakan dalam proses produksi supaya kegiatan bisa 
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berjalan dengan normal. Menurut Herjanto dalam (Rambitan et al., 2018) manajemen 

persediaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena akan berpengaruh pada biaya 

persediaan yang akan dikeluarkan perusahaan.  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait manajemen persediaan yang 

dilakukan pada perusahaan. Berikut peneliti sertakan. Penelitian pada PT. Fortuna Inti Alam 

yang merupakan perusahaan kopi, setelah menerapkan ROP dan EOQ mampu menghemat 

biaya persediaan sebesar Rp 14.805.664 (Jan & Tumewu, 2019). Penelitian pada perusahaan 

pakaian Base Camp Clothing, setelah menerapkan ROP dan EOQ mampu mengetahui waktu 

pembelian bahan baku kembali dan bisa menghemat biaya persediaan sebesar Rp 1.272.996 

(Iskandar, 2016). Penelitian pada PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Situbondo setelah 

menerapkan ROP dan EOQ perusahaan mengetahui kapan waktu pembelian bahan baku 

kembali dan bisa menghemat biaya persediaan sebesar Rp 2.903.769 (ROBYANTO et al., 

2013). Penelitian pada PT Polytech Jaya Industri dengan menerapkan ROP dan EOQ 

perusahaan mengetahui kapan harus membeli bahan baku kembali dan bisa mengehemat biaya 

persediaan sebesar Rp 40.607.218 (Sutrisno & Anggia Arista, 2021). Penelitian pada UD. 

Sumber Rejo Kandangan, dengan menerapkan ROP dan EOQ perusahaan mengetahui kapan 

harus membeli bahan baku kembali dan bisa mengehmat biaya persediaan hingga Rp 

13.851.326 (Yuliana et al., 2016). 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi memproduksi pakaian secara massal dengan memiliki 3 

bahan yaitu combed, polo, american drill. Pada masing-masing bahan ini Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi memiliki warna merah, biru, hitam, putih. Hal ini didasarkan pada target konsumen 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi yang merupakan perusahaan, organisasi, maupun instansi, 

sehingga warna yang disediakan Pratama Jaya Perkasa adalah warna-warna netral yang biasa 

digunakan oleh perusahaan, organisasi, maupun instansi.  
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Permasalahan pada Pratama Jaya Perkasa Konveksi berpangkal pada ketidaktahuan 

perusahaan terkait waktu pembelian bahan baku yang tepat serta jumlah optimal pembelian 

bahan baku. Permasalahan bermula pada tahun 2018, dimana Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

melakukan pembelian bahan baku tanpa melakukan perhitungan. Dengan kata lain belum ada 

kebijakan pengendalian persediaan pada Pratama Jaya Perkasa Konveksi sehingga 

menyebabkan Pratama Jaya Perkasa Konveksi pada tahun 2018 selalu membeli bahan baku 

terus menerus tanpa mengetahui apakah pembeliannya sudah pada waktu yang tepat dan tidak 

mengetahui apakah pembeliannya pada jumlah yang optimal. Berikut peneliti sertakan data 

kebutuhan dan ketersediaan bahan baku combed, polo, american drill pada tahun 2018 

Grafik 1.1 Data Kebutuhan dan Ketersediaan Combed Tahun 2018 
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Grafik 1.2 Data Kebutuhan dan Ketersediaan Polo Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.3 Data Kebutuhan dan Ketersediaan American Drill Tahun 2018 

 

 

Berdasar grafik diatas untuk bahan combed, polo, dan american drill masing-masing 

menunjukan bahwa pada tahun 2018 Pratama Jaya Perkasa Konveksi ini mengalami kelebihan 

bahan baku. Hal ini ditunjukkan dengan garis berwara oranye yang menunjukan ketersediaan 

berada diatas garis warna biru yang menunjukkan kebutuhan. Grafik diatas menunjukkan 

pembelian bahan baku yang melebihi kebutuhannya yang bisa menyebabkan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan terlalu besar. Biaya tersebut bisa digunakan untuk membayar 

0
100
200
300
400
500
600

Data Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan 
American Drill Tahun 2018

Kebutuhan Ketersediaan

Sumber: Data Sekunder Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

Sumber: Data Sekunder Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

0
50

100
150
200
250

Data Kebutuhan dan Ketersediaan 
bahan Polo 2018

Kebutuhan Ketersediaan



6 
 

karyawan dan membiayai operasional perusahaan, uang hanya mengendap pada persediaan 

dengan jumlah yang tidak optimal. Pratama Jaya Perkasa Konveksi pada saat itu memikirkan 

bagaimana caranya untuk memecahkan hal ini, dan memutuskan untuk tahun berikutnya 

melakukan pembelian yang jauh lebih sedikit. Harapannya supaya permasalahan penumpukan 

bahan baku bisa teratasi. 

Pada tahun 2019 Pratama Jaya Perkasa Konveksi menerapkan strategi dengan membeli 

bahan baku dalam jumlah yang lebih sedikit tanpa mengetahui waktu pembelian bahan baku 

yang tepat dan jumlah pembelian yang optimal. Pembelian bahan baku hanya berdasar jumlah 

yang lebih sedikit dari sebelumnya. Pembelian bahan baku kain yang dikurangi jumlahya tanpa 

perhitungan yang tepat justru menimbulkan permasalahan baru. Berikut merupakan data 

kebutuhan dan ketersediaan bahan baku pada tahun 2019. 

Grafik 1.4 Data Kebutuhan dan Ketersediaan Combed Tahun 2019 
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Grafik 1.5 Data Kebutuhan dan Ketersediaan Polo Tahun 2019 

 

Grafik 1.6 Data Kebutuhan dan Ketersediaan American Drill Tahun 2019 
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perusahaan. Pembelian bahan baku kepada pemasok tidak bisa langsung mendapatkan barang, 

ada lead time atau waktu tunggu pemesanan. 

Permasalahan kekurangan bahan ini juga berdampak pada kekecewaan klien. Ada 

kasus dimana klien mendapat kabar ketika produksi tengah berjalan dan kehabisan stok bahan 

sehingga harus menunggu dan dikabarkan barang yang diminta akan mundur selesainya. 

Berdasar data yang dicatat Pratama Jaya Perkasa Konveksi pada tahun 2019 penulis menyusun 

data total permintaan yang diterima oleh Pratama Jaya Perkasa Konveksi dan permintaan yang 

bisa dipenuhi dengan tepat waktu dan baik.  

Grafik 1.7 Data Permintaan Terpenuhi Kaos Bahan Combed Tahun 2019 
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Grafik 1.8 Data Permintaan Terpenuhi Kaos Bahan Polo Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.9 Data Permintaan Terpenuhi Kemeja American Drill Tahun 2019 
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terpenuhi masih berada dibawah garis permintaan. Pada grafik 1.9 terkait data permintaan dan 

permintaan yang bisa terpenuhi pada kemeja berbahan american drill ini juga menunjukan 

bahwa garis permintaan terpenuhi masih dibawah garis total permintaannya. Ketiga grafik ini 

memberikan penjelasan bahwa Pratama Jaya Perkasa pada tahun 2019 karena kekurangan 

bahan baku menjadi kesulitan untuk memenuhi permintaan yang ada. Walaupun pada akhirnya 

hampir semua permintaan bisa terpenuhi tetapi tidak bisa terpenuhi secara baik, tepat waktu 

sesuai dengan standar waktu pengerjaannya. Hal ini dikarenakan karena adanya kekurangan 

bahan sehingga konsumen harus menunggu terlebih dahulu dan memperlama waktu produksi. 

Hal ini yang menyebabkan konsumen kecewa dan tidak melakukan pembelian kembali.  

Pratama Jaya Perkasa Konveksi senantiasa meminta evaluasi dari konsumennya,  

bahwa konsumen yang pernah mengalami permasalahan kekurangan bahan baku merasa 

kecewa dan tidak membeli kembali. Selama tahun 2019 mulai bulan Januari hingga Desember 

jumlah produk yang diproduksi/dijual oleh Pratama Jaya Perkasa Konveksi menunjukan 

penurunan pada tiga produknya yaitu kaos berbahan combed, kaos berbahan polo, dan kemeja 

berbahan american drill. Penurunan penjualan menunjukan juga penurunan omzet dan laba 

perusahaan. Pratama Jaya Perkasa Konveksi merasa bahwa permasalahan ini sudah berdampak 

signifikan serta sudah tidak bisa dibiarkan dan membutuhkan solusi, sehingga produksi bisa 

berjalan dengan baik dan mampu memuaskan konsumen. Berikut merupakan grafik penurunan 

penjualan Pratama Jaya Perkasa Konveksi selama tahun 2019 
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Grafik 1.10 Data Penurunan Volume Penjualan Tahun 2019 
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Pada teori manajemen persediaan biasa dikenal beberapa metode yang digunakan untuk 

mengendalikan persediaan perusahaan. Pertama adalah metode re order point. Re order point 

adalah titik dimana perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku kembali (Pabita et al., 

2016). Dalam re order point disini mempertimbangkan adanya waktu tunggu pemesanan. 

Kedua, adalah metode economic order quantity.  EOQ adalah jumlah pembelian yang harus 

dilakukan perusahaan supaya pembeliannya optimal serta mengurangi biaya persediaan 

(Sutrisno & Anggia Arista, 2021). Metode EOQ memungkinkan untuk perusahaan bisa 

mengetahui berapa jumlah persediaan yang harus dibeli supaya biaya yang dikeluarkan bisa 

minimal. Ketiga adalah metode just in time. JIT merupakan metode manajemen persediaan 

dimana perusahaan melakukan pemesanan bahan baku kembali jika akan berproduksi (Sari, 

2014). Namun pada metode JIT ini pemasok bahan baku harus bisa memenuhi kebutuhan baku 

perusahaan saat itu juga saat dibutuhkan, kemudian pemasok juga harus memberikan barang 

dengan kualitas yang baik, dan biasanya harga akan menjadi lebih mahal karena pemasok harus 

bisa memenuhi kebutuhan perusahaan saat itu juga, serta biasanya akan terikat kontrak. 

Sehingga perusahaan yang menggunakan metode ini harus memastikan bahwa pemasok bahan 

baku harus bisa memenuhi hal tersebut. Penggunaan metode manajemen persediaan tersebut 

harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan pemasok.  

Berdasar latar belakang permasalahan yang sudah penulis jelaskan diatas, penulis akan 

membantu Pratama Jaya Perkasa Konveksi dalam menentukan manajemen persediaan yang 

tepat bagi Pratama Jaya Perkasa Konveksi. Dimana Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

memproduksi pakaian secara massal. Permasalahan yang berpangkal pada ketidaktahuan 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi terhadap kapan harus membeli bahan baku kembali, dan 

berapa jumlah optimal yang harus dibeli, pada penelitian ini penulis akan melakukan 

pemecahan masalah menggunakan metode perhitungan re order point (ROP). Alasan penulis 

menggunakan metode ROP ini adalah pada metode ini mempertimbangkan adanya safety stock 
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atau stok persediaan yang dianggap aman dan digunakan untuk mengantisipasi adanya 

kekurangan bahan baku kain. Dengan metode re order point juga bisa memprediksi dititik 

mana Pratama Jaya Perkasa Konveksi ini harus memesan kembali bahan baku kepada supplier 

sehingga tidak terjadi kekurangan bahan, dengan mempertimbangkan waktu pemesanan atau 

lead time. Selain itu juga menggunakan metode EOQ untuk menentukan jumlah pembelian 

optimal yang seharusnya dilakukan oleh Pratama Jaya Perkasa Konveksi. Serta 

membandingkan biaya persediaan yang dikeluarkan perusahaan sesudah dan sebelum 

menerapkan metode ROP dan EOQ. Harapannya dengan menggunakan metode ROP ini 

pemilik Pratama Jaya Perkasa Konveksi bisa lebih mudah untuk mengerti dan memahami 

sebenarnya dititik mana atau ketika persediaan pada jumlah tertentu harus membeli kembali 

bahan baku kain kepada supplier serta jumlah pembelian yang optimal. Sehingga diharapkan 

dengan menggunakan metode ROP penelitian ini bisa lebih berguna bagi Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi.  

Penulis berharap tujuan penulis untuk bisa membantu menentukan manajemen 

persediaan yang tepat bagi Pratama Jaya Perkasa Konveksi, permasalahan yang terjadi selama 

ini bisa teratasi. Pratama Jaya Perkasa Konveksi bisa berproduksi dengan persediaan yang tepat 

sehingga tidak menimbulkan biaya yang terlalu besar. Serta Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

bisa memenuhi permintaan konsumen tepat waktu karena ketersediaan bahan baku kain yang 

memadai.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Pratama Jaya Perkasa Konveksi seperti 

pada uraian diatas penulis merumuskan masalah: Bagaimana pengelolaan persediaan bahan 

baku pada Pratama Jaya Perkasa Konveksi sehingga bisa menghemat biaya persediaan? 

 



14 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengeksplor dan mengetahui 

manajemen persediaan yang tepat yang bisa dilakukan oleh Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi. Dimana selama ini belum ada manajemen persediaan yang diterapkan Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi, semuanya hanya berdasarkan kira-kira saja. Dimana hal ini justru 

menimbulkan masalah di Pratama Jaya Perkasa Konveksi. Sehingga saya sebagai peneliti 

bertujuan untuk meneliti manajemen persediaan yang tepat yang bisa diterapkan oleh 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi sehingga permasalahan yang ada bisa terselesaikan dengan 

baik.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terkait manajemen persediaan 

terutama pada perusahaan yang berproduksi dengan jenis mass production. Baik dalam 

ketepatan waktu pembelian, jumlah pembelian yang tepat, penghematan biaya. Dimana 

semuanya disesuaikan dengan kondisi lapangan sesungguhnya.  

2. Manfaat Praktis  

Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

untuk mengetahui manajemen persediaan yang tepat bagi perusahaan seperti dititik 

mana perusahaan harus membeli bahan baku kembali atau pemesanan kembali bahan 

baku untuk produksi. Juga mengetahui berapa banyak bahan baku yang harus dipesan 

oleh Pratama Jaya Perkasa Konveksi sehingga ketika melakukan pembelian kembali 

dilakukan dengan jumlah yang optimal. Penulis berharap dengan manfaat penelitian ini, 

Pratama Jaya Perkasa Konveksi bisa lebih baik dalam mengatur persediaannya dan bisa 

memenuhi semua kebutuhannya. Sehingga konsumen bisa dipuaskan dengan selalu 
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tersedianya bahan yang diinginkan oleh konsumen. Serta Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi bisa memiliki persediaan dengan biaya yang rendah juga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


