
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sudah memasuki era baru yang begitu

canggih, seiring dengan tingginya kebutuhan perusahaan akan informasi maka

semakin tinggi pula kebutuhan teknologi yang harus dicapai agar dapat

menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Teknologi informasi

bermanfaat dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang persedian bahan

baku di perusahaan manufaktur.

Dalam perusahaan manufaktur, proses produksi merupakan kegiatan yang

sangat penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Persediaan adalah salah

satu hal yang harus diperhatikan dalam suatu proses produksi karena berpengaruh

langsung terhadap kelancaran proses produksi. Persediaan dalam perusahaan

manufaktur umumnya terdiri dari tiga jenis, yaitu persediaan bahan baku,

persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan dalam

penelitian ini difokuskan pada persediaan bahan baku produksi. Dengan adanya

bahan baku yang sesuai dengan jumlah kebutuhan proses produksi, tersedia tepat

waktu saat dibutuhkan dan memiliki kualitas tinggi, tentunya sangat mendukung

proses produksi dapat berjalan dengan lancar (Sakkung, 2011).

Pabrik Kerupuk Ikan Rambak Solomerupakan industri rumah tangga yang

berlokasi di Jalan P.Senopati Gang Banten Desa Jatimulyo. Pabrik Kerupuk Ikan

Rambak Solo pabrik ini memproduksi kerupuk. Dalam menjalankan proses

produksinya perusahaan sering mengalami permasalahan pada persediaan bahan
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baku. Apabila persediaan bahan baku berupa minyakdisimpan dalam jangka

waktu yang lama dan digunakan berulang- ulangmaka bukan tidak mungkin

minyak tersebut akan mengalami perubahan warna, bau tengik dan tidak baik

digunakan untuk makanan yang dikelola menggunakan minyak tersebut. Pada sisi

ini perusahaan dihadapkan pada besarnya biaya persediaan, yang disebabkan

banyaknya biaya persediaan yang diserap dan keusangan sehingga dapat

menurunkan mutu bahan baku, karena turunnya mutu produk yang dihasilkan oleh

perusahaan seringkali diikuti dengan turunnya harga jual produk. Pada sisi lain

karena harga bahan baku yang terus naik, perusahaan berusaha menimbun bahan

baku dengan membeli bahan baku dalam jumlah yang cukup besar untuk

mendapatkan keuntungan membeli bahan baku dengan harga yang murah. Tetapi

terkadang perusahaan juga sering mengalami kekurangan bahan baku yang

mengakibatkan perusahaan tidak siap untuk melayani permintaan konsumen

sehingga pesanan akan produk terpaksa ditolak oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas diketahui bahwa perusahaan belum

menggunakan metode yang tepat untuk menentukan berapa besar jumlah bahan

baku dan kapan bahan baku tersebut dipesan. Untuk menjawab persoalan berapa

jumlah bahan baku dan kapan bahan baku dipesan sehingga dapat meminimalisir

Total Inventory Cost maka dalam penelitian ini akan dibandingkan metode

Economic Order Quantiy (EOQ) dan metode Just In Time (JIT). Untuk

mendapatkan hasil yang maksimal dan perhitungan yang tepat sesuai dengan

rumus-rumus yang ditetapkan dibutuhkan sistem komparasi antara metode EOQ

dan JIT berbasis komputer agar mendapatkan hasil secara detail dan akurat

terhadap perhitungan dan perbandingan hasil dari nilai bahan persediaan. Maka
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dengan adanya sistem komparasi ini tidak perlu repot lagi menghitung dan

membandingkan nilai dengan hanya menggunakan sistem tersebut dapat

membantu mengelolah data secara akurat, cepat dan efisien.

Metode EOQ (Economic Order Quantity) yakni menentukan besar

persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yakni tidak terlalu tinggi

juga tidak terlalu rendah sehingga dapat menentukan  kerugian yang terjadi di

perusahaan akibat kurang tepatnya perusahaan mengolah persediaan di

perusahaan mereka. Sedangkan JIT (Just In Time) yaitu menekankan pada

pengurangan persediaan sampai pada tingkat yang sangat rendah (Sakkung,

2011).

Metode Just In Time (JIT) digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan

yangekonomis untuk setiap kali pemesanan dengan frekuensi pemesanan yang

lebihsering, serta memanfaatkan kemampuan pemasok bahan baku (supplier)

untuk menyerahkan pesanan tepat pada saat dibutuhkan dan pada tingkat yang

dibutuhkan saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menganalisis perbandingan metode EOQ (Economic Order

Quantity) dan JIT (Just In Time) dengan data persediaan yang ada di

Perusahaan.

2. Bagaimana membuat aplikasi untuk menguji perbandingan metode EOQ

(Economic Order Quantity) dan JIT (Just In Time).
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3. Metode mana yang sebaiknya diterapkan pada Perusahaan tersebut ditinjau

dari aspek efisiensi biaya persediaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perbandingan metode EOQ (Economic Order

Quantity) dan JIT (Just In Time) dengan data persediaan yang ada di

Perusahaan.

2. Untuk menguji metode mana yang tepat untuk dapat diterapkan pada

Perusahaan.

3. Untuk memilih metode mana yang sebaiknya diterapkan pada perusahaan

ditinjau dari aspek efisiensi biaya persediaan.

1.4 Batasan Penelitian

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya

dibatasi pada:

1. Data yang digunakan merupakan data dari hasil penelitian di Perusahaan

dari satu periode (tahun 2017).

2. Penulis membatasi hanya sampai perhitungan persediaan.

3. Pembuatan aplikasi hanya untuk menguji metode yang paling tepat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
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yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan sumber dan dan sumber

daya yang dimiliki perusahaan untuk menentukan besarnya kuantitas

pembelian bahan baku yang ekonomis dengan total biaya persediaan

bahan baku yang minimum.

2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi

penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengendalian persediaan

bahan baku.

1.6 Sistematika Penulis

Sistematika penulisan Laporan Skripsi ini sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah,

batasan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kajian terhadap teori dan penelitian – penelitian yang

sama sebelumnya.

3. Bab III Metodelogi Penelitian

Bab ini membahas mengenai kerangka penelitian, metode

pengumpulan data, metode analisisyang digunakan selama

melakukan penelitian.

4. Bab IV Implementasi dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil perhitungan metode, kerangka

pengujian dan hasil analisis.
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5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas kesimpulan berdasarkan penelitian dan saran

yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan dalam mengukur

efisiensi biaya persediaan bahan baku.

6. Daftar Pustaka

Berisi daftar refrensi yang digunakan dalam penelitian ini, baik

jurnal, maupun buku.

7. Lampiran

Berisi instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data seperti

form wawancara dan form observasi.


