
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju perekonomian yang semakin meningkat dan tingkat persaingan

yang semakin tajam, suatu perusahaan harus lebih giat dalam mencapai tujuan.

Tujuan perusahaan adalah untuk mendapat keuntungan dengan biaya

operasional yang minimum.

Tujuan perusahaan akan terwujud jika terdapat sistem pengawasan dan

pengendalian yang tepat serta dapat memberikan hasil yang maksimal. Oleh

karena itu perusahaan harus mampu membuat kebijakan yang tepat agar dapat

menjamin kontinuitas perusahaan.

Setiap perusahaan, apakah itu perusahaan dagang atau perusahaan

manufaktur dan perusahaan jasa selalu mengadakan persediaan. Tanpa adanya

persediaan, pengusaha akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaan pada

suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan yang memerlukan

produk barang atau jasa yang dihasilkan. Karena tidak selamanya barang-

barang atau jasa-jasa tersedia pada setiap saat, yang berarti bahwa pengusaha

akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya

dihasilkan (Sofyan Assauri. 1993: 69). Untuk itu diperlukan suatu sistem

pengelolaan yang baik terhadap berbagai sumber daya yang ada dalam

perusahaan, yaitu sumber daya manusia (tenaga kerja), dana , bahan baku,

mesin, sistem kerja dan informasi. Kelima sumber daya tersebut berperan



dalam menghasilkan produk yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan

konsumen.

Salah satu input dari proses produksi adalah bahan baku. Dalam suatu

perusahaan harus dapat dilaksanakan seefisien mungkin karena hal itu berkaitan

erat dengan biaya persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Sri

Widyaningsih, 2001: 1). Untuk persediaan bahan baku yang terlalu tinggi akan

merupakan penghalang bagi kemajuan perusahaan yang bersangkutan. Karena

besarnya biaya penyimpanan dan investasi untuk persediaan bahan baku akan

mengakibatkan berkurangnya dana pembiayaan dan investasi dalam bidang-

bidang yang lain. Sebaliknya apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan

bahan baku yang mencukupi, maka pelaksanaan proses produksi akan

terhambat. Selain itu, juga akan timbul biaya-biaya lain yang disebabkan oleh

terjadinya kekurangan bahan (stock out), misal tingginya biaya pemesanan

yang diakibatkan karena tingginya frekuensi pembelian bahan baku.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan

yang ada dalam perusahaan. faktor-faktor tersebut adalah: perkiraan kebutuhan

bahan baku, harga bahan baku, biaya-biaya persediaan, kebijaksanaan

pembelanjaan, pemakaian bahan baku (penyerapan bahan baku), waktu tunggu

(lead time), model pembelian bahan baku. Persediaan pengaman dan faktor

pembelian kembali (Agus Ahyari, 1994: 163). Semua faktor-faktor tersebut

diasumsikan bahwa faktor perkiraan kebutuhan bahan baku merupakan faktor

yang paling berpengaruh dalam memadukan besarnya persediaan. Hal itu

disebabkan karena penyusunan perkiraan kebutuhan bahan baku merupakan

dasar bagi perusahaan untuk melakukan proses produksi sesuai dengan

perencanaan produksi atau jadwal produksi yang telah disusun sebelumnya.



Bahan baku yang merupakan salah satu dari faktor produksi mempunyai

peranan penting dalam menunjang berjalannya proses produksi. Sebab

kekurangan atau kehabisan bahan baku akan mempunyai akibat tersendatnya

proses produksi.

Adapun kelemahan yang ditimbulkan karena kekurangan bahan baku

diantaranya adalah:

1. Persediaan bahan baku dalam jumlah yang kecil kadang-kadang tidak dapat

memenuhi kebutuhan perusahaan yang bersangkutan untuk pelaksanaan

proses produksi.

2. Apabila perusahaan terlalu sering kehabisan bahan baku untuk pelaksanaan

proses produksinya, maka pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan

yang bersangkutan ini tidak dapat berjalan dengan lancar.

3. Persediaan bahan baku dalam perusahaan dimana rata-rata jumlah unitnya

relatif kecil akan mengakibatkan frekuensi pembelian bahan baku menjadi

semakin besar (Agus Ahyari, 1993: 115).

Beberapa kerugian yang akan diderita oleh perusahaan yang

bersangkutan sehubungan dengan penyelenggaraan persediaan bahan baku

yang terlalu besar adalah:

1. Biaya penyimpanan atau pergudangan menjadi semakin besar.

2. Persiapan dana yang cukup besar untuk mengadakan pembelian bahan

baku.

3. Berkurangnya dana untuk pembelian dan investasi dalam bidang yang lain.

4. Kerugian perusahaan akan menjadi semakin besar dengan semakin

besarnya jumlah unit bahan baku yang disimpan.

Jadi pada dasarnya persediaan cukup memegang peranan penting,

artinya untuk setiap perusahaan yang menghasilkan suatu barang. Pengertian



persediaan menurut T. Hani Handoko (1995 : 333), menerangkan bahwa yang

dimaksud dengan persediaan (inventory) adalah suatu istilah umum yang

menunjukkan segala sesuatu, sumber-sumber daya organisasi yang disimpan

dalam antisipasinya untuk pemenuhan permintaan.

Adapun alasan mengapa suatu perusahaan perlu mengadakan persediaan

bahan baku adalah:

a. Merupakan salah satu cara untuk berjaga-jaga apabila perusahaan

kehabisan bahan baku untuk diproses karena bertambahnya pengiriman

barang yang dipesan.

b. Bahan baku yang dibutuhkan tidak dapat datang sejumlah yang

diperlukan serta tidak selalu datang tepat pada saat-saat yang dibutuhkan.

c. Sebagai cadangan terhadap kemungkinan kerusakan atas bahan

tersebut dalam proses penyimpanannya.

Sedangkan manfaat persediaan bagi persediaan antara lain (Sofyan

Assauri, 1990 : 223):

a. Mengurangi resiko keterlambatan datangnya bahan baku yang dipesan

tetapi tidak sesuai dengan pesanan.

b. Mengurangi resiko penerimaan bahan baku yang dipesan tetapi tidak sesuai

dengan pesanan.

c. Sebagai upaya penggunaan mesin yang optimal karena dapat menghindari

terhentinya operasi produksi dengan ketidaksediaan persediaan.

d. Memberikan pelayanan kepada konsumen secara lebih baik karena barang

tersedia setiap saat dibutuhkan.

Oleh karena itu perusahaan dalam menyediakan bahan baku harus

merencanakan jumlah bahan baku yang optimal yang harus dibeli atau

digunakan oleh perusahaan. untuk itu setiap perusahaan harus menjaga



persediaan yang cukup untuk menjamin kelancaran kegiatan produksi secara

terus menerus dengan jumlah biaya yang efisien.

Perusahaan dalam menyediakan bahan baku harus merencanakan

jumlah bahan baku yang harus dibeli. Perusahaan yang ingin menambah

kebutuhan proses produksi yang panjang dan lebih terjamin, maka perusahaan

harus membeli bahan baku dalam jumlah yang besar atau pembelian sekaligus

lalu disimpan di gudang.

Pembelian dalam jumlah yang besar selain akan mendapatkan potongan

juga akan mengatasi kehabisan bahan baku seandainya terjadi permintaan

langganan yang meningkat.

Cara lain dalam penyediaan bahan baku yaitu dengan cara pembelian

bahan baku kecil-kecilan atau pembelian yang berkali-kali. Tujuannya agar

kualitas bahan baku tetap baik sehingga hasil produksi mempunyai kualitas

yang tinggi.

Persediaan bahan baku yang besar membawa penyimpanan yang tinggi.

Selain itu biaya yang mungkin timbul dengan adanya persediaan yang besar

adalah kekurangan atas persediaan karena barang terlalu lama disimpan di

gudang serta kualitas persediaan yang menurun.

Sebaliknya suatu persediaan yang kecil akan merugikan perusahaan

karena kegiatan produksi yang terganggu disebabkan oleh habisnya bahan baku

yang akan diproses.

Alasan yang mendasari Perusahaan Jenang Menara Kudus dalam

melakukan pengawasan persediaan bahan baku adalah karena bahan baku tidak



dapat datang satu-persatu sebesar jumlah yang dibutuhkan dan tepat seketika

pada waktu yang dibutuhkan. Untuk mengatasi agar perusahaan tidak

kehabisan bahan baku, maka perusahaan Jenang Menara Kudus harus

mengadakan persediaan pengaman. Dengan adanya persediaan pengaman ini,

perusahaan tetap dapat menjalankan proses produksi dengan lancar, sehingga

perusahaan dapat meraih keuntungan.

Untuk mendapatkan persediaan yang optimal, maka Perusahaan Jenang

Menara Kudus perlu merencanakan besarnya bahan baku yang dibeli, kapan

pembelian bahan baku dilakukan, agar proses produksi tidak terhambat karena

kekurangan bahan baku. Persediaan pengaman diperlukan untuk menjamin

kelancaran proses produksi seandainya sewaktu-waktu kehabisan bahan baku.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan bahan baku adalah jumlah

persediaan yang optimal yang harus dapat menjamin kebutuhan produksi

perusahaan dalam jumlah dan waktu yang tepat serta biaya serendah-

rendahnya.

Dengan berbagai alasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis

memilih judul: “Analisis Pengawasan dan Pengendalian Persediaan Bahan

Baku pada Perusahaan Jenang Menara di Kudus”.

B. Perumusan Masalah

Perusahaan industri seperti jenang menara di Kudus, bahan baku

memegang peranan penting dan berpengaruh terhadap kuantitas maupun

kualitas dari produksi perusahaan.



Dalam pembelian bahan baku perusahaan tidak hanya mengeluarkan

sejumlah uang untuk harga bahan baku saja, tetapi juga untuk biaya pembelian,

biaya penyimpanan dan biaya perolehannya lainnya.

Berdasarkan atas uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

Apakah bahan baku yang tidak dapat tersedia dalam jumlah yang

dibutuhkan tepat pada saat diperlukan untuk proses produksi,

mempengaruhi kelancaran proses produksi ?

Apakah kelebihan bahan baku dan persediaan bahan baku dapat

mempengaruhi kelancaran proses produksi ?

Seberapa besar pengaruh perencanaan dan pengendalian pengadaan

bahan baku yang tepat terhadap proses produksi ?

C. Pembatasan Masalah

Penulisan ataupun penyusunan tulisan ini dibatasi pada: kuantitas

pembelian yang optimal setiap kali membeli (EOQ), titik pemesanan kembali

(Reorder Point), persediaan pengaman (Safety Stock) dan biaya total persediaan

(TIC).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijaksanaan perusahaan dalam penentuan jumlah

persediaan bahan baku yang telah ada pada perusahaan.



2. Untuk mengetahui persediaan bahan baku yang paling ekonomis pada

perusahaan.

3. Untuk mengetahui perencanaan dan pengendalian pengadaan bahan baru

sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan suatu

proses produksi yang optimal.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan

masukan positif kepada perusahaan agar dapat digunakan sebagai dasar

kebijaksanaan dalam pengendalian persediaan bahan baku yang paling

efisien.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana yang digunakan untuk menerapkan teori-teori yang telah

didapatkan ke dalam permasalahan yang sebenarnya.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai salah satu bahan acuan yang dapat digunakan bagi kepentingan

penelitian lebih lanjut dalam masalah yang sama atau terkait.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN



Pendahuluan berisi antara lain: latar belakang masalah, pembatasan

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi antara lain: arti dan peranan persediaan,

jenis-jenis persediaan, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan,

jenis-jenis biaya persediaan, metode pengadaan persediaan,

pengertian pengawasan dan ;pengendalian persediaan, fungsi serta

tujuan pengawasan dan pengendalian persediaan dan uraian tentang

minimalisasi total biaya persediaan yang terdiri dari Economic order

quantity, Safety stock & Total inventary cost.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berisi antara lain: kerangka pemikiran,

hipotesa, data dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan dan hasil penelitian berisi antara lain gambaran umum

perusahaan, data yang diperoleh dan analisis data, hasil analisis data

dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi antara lain: kesimpulan dan saran.


