
1

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan didirikan masing-masing mempunyai tujuan yang 

berbeda-beda tergantung dari sifat dan jenis masing-masing perusahaan.  Pada 

umumnya tujuan perusahaan adalah mempertahankan dan mengembangkan 

usahanya serta berupaya mendapatkan keuntungan yang tinggi untuk 

mendukung tujuan jangka panjang perusahaan.  Agar tujuan tersebut dapat 

tercapai, perusahaan perlu merencanakan segala aktivitasnya dengan 

menempatkan sumber-sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.  Hal 

ini dilakukan semata-mata untuk menjaga agar pondasi usaha yang 

ditekuninya tetap kokoh atau paling tidak mampu untuk tetap berdiri bertahan. 

Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil maka perusahaan harus 

benar-benar mampu memanfaatkan faktor produksi yang dimilikinya secara 

optimal, karena ketidaktepatan pemanfaatan faktor-faktor produksi akan 

mengakibatkan tidak terpenuhinya target yang diharapkan perusahaan.  

Faktor-faktor produksi tersebut apabila dikelola dengan optimal maka akan 

menghasilkan keuntungan yang maksimal pula.  Salah satu faktor produksi 

yang juga berperan dalam proses produksi yang menjadi urat nadi.  Apabila 

bagi perusahaan manufaktur adalah bahan baku.  Karenanya diperlukan  suatu 
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persediaan yang tidak besar juga tidak terlalu kecil yang nantinya dapat 

mempengaruhi proses produksi dapat berjalan lancar. 

Persediaan atau inventory adalah kekayaan lancar yang terdapat dalam 

perusahaan dalam bentuk persediaan bahan mentah (bahan baku /row

material), barang setengah jadi (work in process) dan barang jadi (finished

goods) (Prawrosentono, 1997: 61).  Sedangkan menurut Assauri (1993: 220) 

persediaan adalah merupakan istilah yang menunjukkan segala sesuatu atau 

sumber daya yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan 

permintaan akan barang dan jasa.  Persediaan diadakan guna untuk: 

1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya bahan baku yang 

dibutuhkan perusahaan. 

2. Menghindari kenaikkan bahan baku di masa yang akan datang. 

3. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. 

4. Menghindari stock out yang disebabkan oleh pengggunaan atau 

kebutuhan yang tidak dapat diramalkan dengan pasti. 

5. Menjamin tetap tersedianya barang jadi bagi pelanggan.. 

Dalam pemanfaatan bahan baku tersebut harus benar-benar efektif dan 

efisien, sebab apabila terjadi kekurangan bahan baku yang tersedia akan dapat 

mengakibatkan terhentinya proses produksi sehingga akan menekan 

keuntungan perusahaan yang ingin dicapai.  Oleh karena habisnya bahan baku 

untuk diproses, maka perusahaan tidak dapat bekerja dengan optimal.  Namun 

apabila persediaan bahan baku terlalu besar dari kebutuhan, akan 

memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar 
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kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, semua ini akan 

berakibat memperkecil keuntungan perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas persediaan bahan baku merupakan 

salah satu faktor yang penting untuk menjamin kelangsungan proses produksi 

suatu perusaahan sehingga perusahaan perlu mengadakan pengendalian 

persediaan bahan baku secara cermat, mengenai jumlah dan kapan pembelian 

bahan baku dilakukan untuk menjamin tetap lancarnya proses produksi.  

Tujuan dari penganalisaan ini adalah untuk mengetahui tingkat pengendalian 

persediaan yang optimal agar proses produksi dalam perusahaan tidak 

terganggu, resiko yang diambil semakin kecil dan keuntungan yang diperoleh 

semakin besar. Judul yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini adalah: 

“ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA 

PERUSAHAAN TENUN TRADISIONAL A.H. TEKSTIL DI KLATEN”. 

B. Perumusan Masalah 

Untuk menjamin kelancaran usahanya, maka setiap perusahaaan selalu 

mengadakan persediaan bahan baku yang secukupnya dalam arti tidak terlalu 

besar dan tidak terlalu kecil.  Untuk itu yang menjadi pokok permasalahan 

adalah:

“Dengan membandingkan antara kebijaksanaan perusahaan dengan 

penghitungan Economical Order Quantity (EOQ) dalam pengadaan persediaan 

bahan baku maka perusahaan mencapai penghematan biaya”. 
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C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dan banyaknya bahan baku yang 

digunakan pada perusahaan tenun tradisional “A.H. Tekstile” maka penulis 

melakukan pembatasan masalah pada analisa bahan baku benang dengan 

pertimbangan antara lain: benang paling dominan pada proses produksi 

dibanding bahan lain yaitu serat enceng gondok dan akar wangi, fluktuasi 

harga bahan baku benang tidak sesering bahan lain. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain: 

1. Untuk menentukan jumlah pembelian ekonomis dalam usahanya 

pengadaan persediaan bahan baku pada perusahaan tenun tradisional 

“A.H. Tekstile”. 

2. Untuk menentukan persediaan besi atau pengaman selama proses 

produksi berlangsung. 

3. Untuk menentukan saat yang tepat guna melakukan pembelian bahan 

baku kembali. 

4. Untuk menentukan biaya total persediaan yang harus ditanggung 

perusahaan tenun tradisional “A.H. Tekstile”. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh beberapa manfaat, 

antara lain: 
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1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan dalam menentukan jumlah pembelian bahan baku yang 

optimal dan ekonomis. 

2. Bagi Pihak lain 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan 

atau masukan dari penelitian yang dilakukan dengan obyek penelitian 

yang sama. 

F. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengawali dengan halaman 

judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman perembahan, halaman 

kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar 

tabel, dan halaman daftar lampiran. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tinjauan yang dianggap penulis relevan dengan 

penelitian yang dilakukan meliputi: pengertian persediaan, 

kegunaan persediaan,  biaya-biaya persediaan, faktor-faktor 

yang mempengaruhi persediaan, pengendalian persediaan, 
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pengertian Economical Order Quantity (EOQ), pengertian 

Reorder Point (ROP), pengertian safety stock (SS) atau 

persediaan pengaman, probabilitas stock out (PSO) dan total 

inventory cost (TIC). 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat kerangka pemikiran dari penulis, hipotesa, data 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan alat analisis 

yang akan digunakan penulis dalam menganalisa data-data yang 

diperoleh.

BAB IV :  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan tenun tradisional 

“A.H. Tekstile” meliputi sejarah perusahaan, bentuk dan 

struktur organisasi, tenaga kerja, jam kerja, sistem distribusi 

daan pemasaran, serta produksi dan proses produksi.  Dalam bab 

ini juga memuat data-data yang diperoleh beserta analisa dan 

hasil analisa. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dari analisa data yang dilakukan 

penulis dan saran-saran. 


