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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Persediaan adalah hal yang penting dalam setiap perusahaan, terutama pada 

manufaktur. Persediaan memiliki hubungan erat dengan produksi dan juga 

penjualan. Persediaan perlu dipertahankan bagi perusahaan manufaktur khususnya 

persediaan material guna menghindari macetnya produksi, jika produksi macet 

maka dapat dipastikan merugikan perusahaan karena menghambat proses 

selanjutnya. Sama hal-nya dengan persediaan material, persediaan produk jadi juga 

memiliki peran penting, persediaan akan membantu perusahaan memenuhi 

permintaan customer secara tepat waktu. Pentingnya persediaan perlu ditunjang 

oleh proses pencatatan persediaan yang akurat dan up to date. Data yang akurat dan 

uptodate akan berpengaruh pada pengambilan keputusan pada area persediaan dan 

proses bisnis lainnya, seperti pada area produksi. Data yang akurat meliputi tiga 

kriteria, yaitu data catatan sama dengan data fisik di lapangan, posisi letak barang 

pada catatan persediaan sama dengan letak fisik barang di lapangan, serta yang 

terakhir item barang tidak sedang dalam transaksi yang belum selesai (Lee, 2006). 

CV Jaya Abadi Bersama merupakan sebuah manufaktur yang bergerak di bidang 

kimia, yang menghasilkan produk berupa zat pembantu aplikasi tekstil, semen dan 

pengeboran minyak. CV Jaya Abadi Bersama sebagai sebuah perusahaan 

manufaktur, sistem persediaan merupakan hal penting dalam proses bisnisnya 

terutama untuk memenuhi permintaan yang fluktuatif. Data persediaan pada tahun 

2017 CV Jaya Abadi Bersama menunjukkan nilai akurasi sebesar 62.5%, data ini 

dinilai kurang efektif untuk merumuskan kebutuhan material. Data persediaan yang 

diperlukan agar perhitungan kebutuhan material dapat berjalan dengan efektif 

setidaknya akurasi data harus bernilai 95% – 99% (Lee, 2006). Buruknya akurasi 

data tersebut disebabkan tidak terpenuhinya salah satu kriteria akurasi data 

persediaan yaitu item barang berada dalam transaksi yang belum selesai karena 

lamanya proses transaksi yang berjalan sampai data masuk kedalam sistem 



2 

pencatatan sehingga menyebabkan lamanya lead time yang dihadapi dalam proses 

pencatatan data persediaan. 

Alur proses yang terjadi dalam pencatatan penerimaan persediaan CV Jaya Abadi 

Bersama baik material ataupun produk adalah dokumen barang masuk dari supplier 

untuk material dan dari area produksi untuk produk jadi di periksa kesesuainnya 

dengan barang yang diterima, kemudian dokumen tersebut dicatat di bagian 

penerimaan barang, selanjutnya dokumen masuk ke bagian administrasi persediaan 

dan baru dicatat kedalam sistem. Alur pada pengeluaran barang material ataupun 

produk jadi yaitu nota permintaan material dari bagian produksi dan produk jadi 

dari bagian penjualan diperiksa ketersediaan dan data dari barang tersebut, 

selanjutnya dibuatkan surat jalan untuk pengiriman dan untuk produksi material 

disiapkan. Setelah proses pengiriman dan produksi selesai, dokumen surat jalan dan 

bukti pemakaian material masuk ke bagian administrasi persediaan dan baru dicatat 

kedalam sistem. 

Lead time atau waktu tunggu sistem dalam menerima data persediaan dari lapangan 

yang lama dapat mengurangi nilai akurasi data, sehingga perlu dilakukan 

identifikasi dan perbaikan terhadap proses pencatatan data persediaan tersebut demi 

terciptanya proses yang lebih efisien dan efektif dengan durasi lead time yang lebih 

singkat. Salah satu pendekatan untuk mereduksi lead time tersebut adalah 

pendekatan lean thinking. Pendekatan lean thinking tersebut akan mereduksi lead 

time dengan menghilangkan waste yang tidak memiliki nilai tambah (non-value 

added wastes) terhadap produk yang dihasilkan (Hines dan Tylor, 2000). 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas adalah 

bagaimana cara memperbaiki proses bisnis pencatatan data persediaan di CV Jaya 

Abadi Bersama, dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi proses bisnis pencatatan data persediaan CV Jaya Abadi 

Bersama sekarang? 

2. Bagaimana identifikasi terhadap waste yang terjadi dalam proses bisnis 

pencatatan persediaan di CV Jaya Abadi Bersama? 
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3. Bagaimana usulan perbaikan terhadap proses bisnis pencatatan data persediaan 

di CV Jaya Abadi Bersama? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mereduksi waktu pencatatan 

data persediaan di CV Jaya Abadi Bersama dengan memperbaiki proses bisnis yang 

ada, dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Menggambarkan kondisi proses bisnis pencatatan data persediaan di CV Jaya 

Abadi Bersama sekarang. 

2 Melakukan identifikasi terhadap waste yang terjadi dalam proses bisnis 

pencatatan persediaan di CV Jaya Abadi Bersama. 

3 Membuat usulan perbaikan terhadap proses bisnis pencatatan data persediaan 

di CV Jaya Abadi Bersama 

1.4 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Pada penelitian ini masalah akan dibatasi agar tetap terarah dan sesuai dengan 

tujuannya dengan ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Proses pencatatan persediaan dibatasi pada proses pencatatan pemakaian 

material produksi. 

2. Periode pengamatan data pencatatan yang dilakukan adalah data pada tahun 

2017. 

3. Usulan yang diberikan tidak sampai pada tahapan implementasi di perusahaan. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan teori-teori perkuliahan 

khususnya dalam konsep efisiensi dan produktivitas kedalam dunia industri 

yang sesungguhnya, sehingga diharapkan dapat menjadi bekal ketika terjun ke 

dunia kerja. 
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2. Bagi Perusahaan 

Memberikan usulan perbaikan pada proses pencatatan stok yang bisa 

diaplikasikan pada sistem nyata sehingga akan berdampak pada sistem data 

persediaan yang aktual sesuai dengan jumlah persediaan yang berada di 

lapangan. 

3. Bagi Instansi 

Manfaat yang diharapkan bagi instansi adalah sebagai sumbangan 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaiatan dengan 

penerapan lean thinking untuk mereduksi waktu tunggu sistem dalam 

menerima data persediaan CV Jaya Abadi Bersama. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam skripsi berjudul “Penerapan Lean Thinking dalam 

Perbaikan Proses Bisnis Pencatatan Data Persediaan di CV Jaya Abadi Bersama” 

dibagi kedalam beberapa bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi tentang latar belakang masalah pada penelitian ini, yaitu mengenai 

waktu tunggu sistem dalam menerima data persediaan, perumusan masalah yang 

berisi masalah inti dan tahapan-tahapan penyelesaian masalah tersebut berdasarkan 

latar belakang yang telah diungkapkan, tujuan penelitian mencakup acuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian berupa dampak positif yang 

dihasilkan dari penelitian ini, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam pengolahan data 

dan pengambilan keputusan penelitian, yang mana dalam skripsi ini membahas 

tentang data persediaan dan lean thinking. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode kualtitatif deskriptif untuk menyelesaikan permasalahan waktu tunggu 
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sistem dalam menerima data persediaan berupa model pemecahan masalah dan 

langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab IV menyajikan pengumpulan data berupa proses pencatatan persediaan di CV 

Jaya Abadi Bersama, serta pengolahan data yang diperoleh dengan 

mengidentifikasi value added dan non-value added dari proses pencatatan 

persediaan tersebut. 

BAB V ANALISIS 

Bab V berisi analisis dan evaluasi terhadap hasil pengolahan data yang akan dibahas 

untuk mendapatkan solusi terbaik untuk usulan perbaikan proses bisnis pencatatan 

data persediaan di CV Jaya Abadi Bersama. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI berisi kesimpulan dan saran yang akan dikemukakan dari hasil analisa dan 

pemecahan masalah. 

 


