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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan yang ketat antar perusahaan baik perusahaan nasional maupun 

perusahaan asing yang diakibatkan oleh faktor globalisasi menuntut perusahaan 

untuk dapat bertahan hidup dalam menjalankan usahanya. Untuk menyesuaikan 

terhadap perubahan ini, dunia usaha harus mulai membenahi diri. Suatu 

perusahaan harus bertahan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi usaha 

yang dijalankannya. Banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan dalam 

menghadapi persaingan pasar yang ketat dikarenakan perusahaan tidak 

memperhatikan efektivitas dan efisiensi usaha yang dijalankannya. Peningkatan 

efektivitas dan efisiensi sangat diperlukan baik dalam bidang operasi, sumberdaya 

manusia, pemasaran, maupun keuangan. 

Perusahaan dapat bertahan didalam persaingan industri dengan 

mempertahankan konsistensinya. Perlu kerja keras agar perusahaan tidak terpuruk 

ke dalam kondisi yang sulit, apalagi ditambah dengan keadaan perekonomian 

yang tidak kunjung membaik. Oleh karena itu dunia usaha sekarang ini menuntut 

perusahaan untuk terus berusaha mencari cara dan upaya terbaik agar memiliki 

kemampuan bersaing yang lebih tinggi daripada perusahaan lain yang bergerak di 

bidang yang sama. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk dapat lebih bersaing adalah 

dengan memenuhi permintaan konsumennya. Oleh sebab itu perusahaan dituntut 

untuk dapat selalu memenuhi permintaan konsumen baik dari segi kuantitas, 

kualitas maupun ketepatan waktu penyerahan hasil produksi yang dipesan. 

Sehingga apabila faktor-faktor ini dapat dipenuhi maka konsumen akan merasa 

puas, dan ini berarti konsumen akan menjadi loyal terhadap perusahaan. Dan 

ketika rasa loyal konsumen diterima oleh perusahaan, maka perusahaan memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya. 

Kegiatan perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan 

produksi. Perusahaan mengadakan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan 
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pasar. Untuk mengadakan kegiatan produksi dibutuhkan bahan baku. Oleh karena 

itu di dalam dunia usaha masalah bahan baku adalah masalah yang sangat penting. 

Agar tidak terjadi hambatan dalam proses produksi, penentuan persediaan bahan 

baku sangat penting. 

Persediaan merupakan asset perusahaan yang cukup besar, sehingga apabila 

dalam penanganannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan 

kerugian yang cukup besar. Jadi agar tidak menimbulkan kerugian maka 

pengolahan persediaan bahan baku sudah seharusnya dikelola dengan baik. 

Dalam banyak hal, bahan baku diperoleh dari tempat yang jauh. Bahkan ada 

yang sampai di impor dari Negara lain. Di samping itu pengunaannya seringkali 

tidak teratur, baik frekuensi maupun jumlah dan jenisnya. Sehingga sebelum 

digunakan perlu disimpan terlebih dahulu dalam gudang penyimpanan barang. 

Barang persediaan adalah barang yang biasanya dapat dijumpai di gudang 

tertutup, lapangan, gudang terbuka atau tempat-tempat penyimpanan lain tidak 

peduli apakah perusahaan besar atau kecil. Untuk pengadaan dan penyimpanan 

barang ini diperlukan biaya besar. Biasanya biaya paling besar adalah nilai 

persediaan dan biaya penyimpanannya. 

Persediaan ini timbul jika bahan atau barang yang dibeli, dikerjakan atau 

dibuat dalam jumlah besar, sehingga barang-barang yang diperoleh lebih banyak 

dan cepat dari pada penggunaan atau pengeluarannya, dan untuk sementara 

terciptalah suatu persediaan. Dan apabila kita membeli melakukan pembelian 

dalam jumlah yang besar ada kemungkinan untuk mendapatkan potongan harga 

pembelian, biaya pengangkutan per unit yang lebih murah dan penghematan 

dalam biaya-biaya lainnya yang mungkin diperoleh. 

Setiap perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur 

selalu memerlukan persediaan. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan 

dihadapkan pada resiko bahwa perusahaan pada suatu waktu tidak dapat 

memenuhi keinginan para konsumen. Hal ini mungkin terjadi, karena tidak 

selamanya barang-barang atau jasa tersedia pada setiap saat, yang berarti pula 

bahwa perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang 

seharusnya perusahaan dapatkan. Jadi persediaan sangat penting artinya untuk 
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setiap perusahaan baik perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. 

Persediaan ini diadakan apabila keuntungan yang diharapkan dari persediaan 

tersebut (terjadinya kelancaran usaha) hendaknya lebih besar dari pada biaya-

biaya yang ditimbulkannya. Ada tiga alasan penting mengapa perusahaan 

memerlukan persediaan, pertama adalah adanya unsur ketidakpastian permintaan 

(permintaan yang mendadak), kedua adalah unsur ketidakpastian dari pasokan 

supplier, dan yang ketiga adalah unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. 

Setiap perusahaan industri disengaja maupun tidak, akan selalu memiliki 

persediaan bahan baku. Ada beberapa perusahaan yang persediaan bahan bakunya 

tidak dipersiapkan sama sekali. Keadaan semacam ini antara lain disebabkan oleh: 

bahan baku yang dipergunakan untuk proses produksi tidak dapat dibeli secara 

satu persatu sebesar jumlah yang diperlukan serta pada saat bahan tersebut 

digunakan. Hal yang membuat jadwal pemesanan bahan baku tidak teratur yaitu 

jenis bahan baku yang dibutuhkan tidak hanya terdiri dari satu item, melainkan 

beberapa item. Selain itu penjadwalan pembelian yang tidak teratur akan 

menyebabkan membengkaknya biaya persediaan. Maka diperlukan adanya suatu 

perencanaan pembelian material, agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap 

pengendalian persediaan. Sehingga perusahaan dapat menentukan kuantitas bahan 

baku yang akan dibeli sesuai jadwal produksi agar tidak terjadi penumpukan 

persediaan. Guna memenuhi pesanan dalam jumlah yang tepat dan waktu yang 

tepat sehingga biaya total persediaan dapat dikurangi dengan adanya periode 

pesan dan kuantitas pemesanan yang optimal. Pengendalian intern meliputi 

rencana organisasi dari semua metode serta kebijakan yang terkoordinasi dalam 

suatu perusahaan akan membantu manajemen dalam menjaga keamanan hak milik 

perusahaan, disamping itu dapat pula mencegah serta menemukan kesalahan-

kesalahan dan penggelapan yang dapat merugikan perusahaan yang dikelolanya.  

Setiap perusahaan yang tumbuh dan berkembang memerlukan suatu 

pengendalian intern persediaan yang baik dalam mendukung dan memperlancar 

kegiatan produksinya. Dalam mewujudkannya dibutuhkan berbagai macam faktor 

pendukung baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses kegiatan 

perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang optimal 
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sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, sehingga dapat 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan.  

Setiap perusahaan baik itu perusahaan manufaktur maupun perusahaan 

perdagangan haruslah menjaga persediaan yang cukup agar kegiatan produksi 

perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Yang perlu diperhatikan 

dalam hal ini adalah agar bahan baku yang dibutuhkan hendaknya cukup tersedia 

sehingga dapat menjamin kelancaran produksi. Sebaiknya jumlah persediaan itu 

jangan terlalu besar sehingga modal yang tertanam dalam persediaan juga tidak 

terlalu besar. Untuk itu penting bagi setiap jenis perusahaan mengadakan 

pengawasan atau pengendalian atas persediaan, karena kegiatan ini dapat 

membantu agar tercapainya suatu tingkat efisiensi penggunaan dalam persediaan. 

Tetapi perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak akan dapat melenyapkan sama sekali 

risiko yang timbul akibat adanya persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil, 

melainkan hanya mengurangi risiko tersebut. Jadi dalam hal ini pengawasan atau 

pengendalian persediaan dapat membantu mengurangi risiko sekecil mungkin. 

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sering mengalami 

kendala dalam menjalankan kegiatan produksinya diantaranya yaitu persediaan 

yang kurang memadai yang diakibatkan oleh keterlambatan pembelian kembali 

stok persediaan bahan baku, sehingga dapat memperlambat proses produksi 

ataupun perusahaan memiliki terlalu banyak persediaan bahan baku yang 

menumpuk di gudang sehingga menimbulkan biaya penyimpanan bahan baku, 

biaya pemesanan atau pengadaan, dan biaya yang timbul akibat perusahaan 

kehabisan persediaan yang dapat berakibat besarnya biaya yang harus ditanggung 

oleh perusahaan. 

Masalah-masalah yang seringkali dihadapi dalam persediaan adalah 

terhentinya proses produksi, karena kurangnya persediaan bahan baku pada waktu 

dibutuhkan, kerusakan terhdap persediaan serta penyelewengan dan pencurian 

yang kemungkinan besar akan terjadi. 

Pada dasarnya semua perusahaan mengadakan perencanaan dan 

pengendalian bahan dengan tujuan pokok menekan (meminimumkan) biaya dan 

untuk memaksimumkan laba dalam waktu tertentu. Dalam perencanaan dan 
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pengendalian bahan baku yang terjadi masalah utama adalah menyelenggarakan 

persediaan bahan yang paling tepat agar kegiatan produksi tidak terganggu dan 

dana yang tertanam dalam persediaan bahan tidak berlebihan. 

Pengendalian bahan baku merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan dalam rangka pencapaian efisiensi yang diinginkan. Persediaan 

bahan baku tersebut merupakan salah satu komponen yang harus dilakukan. 

Perusahaan terlebih dahulu harus melakukan kegiatan manajemen yaitu: 

perencanaan, pengorganisasian, implementasi, serta diakhiri dengan pengendalian. 

Pengelolaan persediaan bahan baku oleh perusahaan harus dapat dilakukan 

seefektif mungkin, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang menyangkut kondisi 

jumlah bahan baku yang pada kenyataannya kadangkala terbatas sedangkan 

proses produksi harus terus berlangsung. Hal ini disebabkan oleh tingkat 

permintaan yang naik, selain itu juga perlu dipertimbangkan pula suatu kondisi 

dimana bahan baku yang tersedia berlimpah sehingga menimbulkan biaya yang 

cukup besar yang harus dikeluarkan perusahaan menyangkut masalah tersebut. 

Oleh sebab itu maka perusahaan harus dapat melakukan pengendalian terhadap 

persediaan bahan baku secara efektif dan efisien, sehingga kegiatan produksi 

berlangsung secara semestinya. 

Seharusnya dengan adanya kebijakan persediaan bahan baku yang 

diterapkan dalam perusahaan, biaya persediaan tersebut dapat ditekan sekecil 

mungkin. Untuk meminimumkan biaya persediaan tersebut dapat digunakan 

analisis “Economic Order Quantity” (EOQ). EOQ adalah volume atau jumlah 

pembelian yang paling ekonomis untuk dilakukan pada setiap kali pemebelian 

(Prawirosentono, 2000:49). Metode EOQ berusaha mencapai tingkat persediaan 

yang seminimum mungkin, biaya rendah dan mutu yang lebih baik. Perencanaan 

metode EOQ dalam suatu perusahaan akan mampu meminimalisasi terjadinya out 

of stock sehingga ridak mengganggu proses dalam perusahaan dan mampu 

menghemat biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya 

efisiensi persediaan bahan baku di dalam perusahaan yang bersangkutan. Selain 

itu dengan adanya penerapan metode EOQ perusahaan akan mampu mengurangi 

biaya penyimpanan, penghematan ruang, baik untuk ruangan gudang dan ruangan 
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kerja, menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari banyaknya persediaan 

yang menumpuk sehingga mengurangi risiko yang dapat timbul karena persediaan 

yang ada digudang. Analisis EOQ ini dapat digunakan dengan mudah dan praktis 

untuk merencanakan berapa kali suatu bahan dibeli dan dalam kuantitas berapa 

kali pembelian. 

Selain menentukan EOQ, perusahaan juga perlu menentukan waktu 

pemesanan kembali bahan baku yang akan digunakan atau reorder point (ROP) 

agar pembelian bahan yang sudah ditetapkan dalam EOQ tidak mengganggu 

kelancaran kegiatan produksi. Yang dimaksud dengan (ROP) adalah titik dimana 

jumlah persediaan menunjukkan waktunya untuk mengadakan pesanan kembali. 

Dari perhitungan EOQ dan ROP dapat ditentukan titik minimum dan 

maksimum persediaan bahan. Persediaan yang diselenggarakan paling banyak 

sebesar titik maksimum, yaitu pada saat bahan yang dibeli datang. Tujuan 

penentuan titik maksimum adalah agar dana yang tertanam dalam persediaan 

bahan tidak berlebihan sehingga tidak terjadi pemborosa. Karena pada saat bahan 

yang dibeli datang besarnya bahan digudang perusahaan sama dengan persediaan 

besi atau safety stock. 

PT.L’Essential Cosmeceutical Innovations merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang kosmetik, yang kegiatan utamanya adalah memproduksi 

produk-produk perawatan kulit. Dalam proses produksinya bahan baku akan 

selalu tersedia untuk kelancaran proses produksi. Oleh sebab itu perlu 

dilaksanakan perencanaan dan pengendalian bahan baku. 

Persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau 

untuk diproses selanjutnya dijual. Persediaan merupakan salah satu unsur paling 

aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus menerus diperoleh, diubah, yang 

kemudian dijual kembali. Persediaan bahan baku harus dapat memenuhi 

kebutuhan rencana produksi, karena jika persediaan bahan baku tidak dapat 

dipenuhi maka akan menghambat proses produksi. 
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Menyadari betapa pentingnya peranan persediaan bahan baku pada sebuah 

perusahaan khususnya pada PT. L’Essential, oleh karena itu penulis melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN 

BAHAN BAKU DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC 

ORDER QUANTITY (EOQ) PADA PT. L’ESSENTIAL COSMECEUTICAL 

INNOVATION” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam melaksanakan penentuan tingkat persediaan yang optimal pihak 

perusahaan harus dapat merencanakan dan menetapkan cara pelaksanaan kegiatan 

tersebut sehingga tujuan dari penentuan tingkat persediaan dapat mengurangi 

biaya-biaya produski.  

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mengendalikan persediaan 

bahan baku yang tepat agar biaya yang ditimbulkan seminimum mungkin yaitu 

berapakah ukuran persediaan bahan baku agar biaya totalnya minimum dan kapan 

pemesanan dilakukan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan.  

Pada dasarnya persediaan untuk mempermudah atau memperlancar jalannya 

operasi perusahaan atau pabrik yang harus dilakukan secara berturut-turut, 

perusahaan perlu mengadakan penngelolaan persediaan bahan baku, sehingga 

proses produksi dapat terjaga kelancarannya. 

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan perusahaan dalam menentukan persediaan bahan 

baku untuk menunjang proses produksi di PT. L’Essential Cosmeceutical 

Innovation. 

2. Masalah apa saja yang timbul dalam pengendalian persediaan bahan baku 

yang dihadapi PT. L’Essential Cosmeceutical Innovation. 

3. Bagaimana hasilnya jika dilakukan perbandingan sistem pengendalian 

persediaan bahan baku yang biasa dilakukan oleh PT. L’Essential 

Cosmeceutical Innovation. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang 

relevan tentang manajemen persediaan bahan baku dalam menjaga kelangsungan 

proses produksi yang dilaksanakan oleh PT. L’Essential Cosmeceutical 

Innovation. 

 Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perusahaan dalam menentukan 

persediaan bahan baku untuk menunjang proses produksi di PT. 

L’Essential Cosmeceutical Innovation. 

2. Untuk mengetahui masalah dalam pengendalian persediaan bahan baku di 

PT. L’Essential Cosmeceutical Innovation. 

3. Untuk mengetahui hasil perbandingan sistem pengendalian persediaan 

bahan baku yang biasa dilakukan oleh PT. L’Essential Cosmeceutical 

Innovation. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini berguna untuk dijadikan alternative masukan maupun bahan 

pemikiran bagi PT. L’Essential Cosmeceutical Innovation 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai pentingnya penerapan pengendalian persediaan bahan baku 

dalam kegiatan perusahaan. 

3. Fakultas 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur sehingga dapat 

berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

4. Bagi pihak lain 

Dalam hal ini masyarakat pada umumnya dan pembaca khususnya 

diharapkan dapat berguna untuk dijadikan bahan perbandingan dan 

berguna sebagai dasar penelitian lebih lanjut.  
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Bisa dikatakan tidak ada perusahaan yang dapat beroperasi tanpa persediaan. 

Persediaan merupakan salah satu aset yang paling utama di banyak perusahaan, 

mencerminkan sebanyak 40% dari total modal yang diinvestasikan karena 

sebelum persediaan digunakan berarti dana yang terikat di dalamnya tidak dapat 

dipergunakan untuk keperluan lain. Dalam melaksanakan proses produksi seperti 

yang direncanakan perusahaan harus memperhatikan semua aspek yang 

mempengaruhi kelancaran proses produksi, salah satu faktor yang menjamin 

lancarnya proses produksi adalah bahan baku. Menurut Sofjan Assauri (2004:169) 

pengertian persediaan adalah sebagai berikut : 

“Persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan 

bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, 

serta barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari 

komponen atau langganan setiap waktu”.  

Manajer operasi di seluruh dunia telah lama menyadari bahwa manajemen 

persedian itu sangatlah penting. Meskipun sebenarnya persedian hanyalah suatu 

sumber dana yang menganggur. Karena sebelum persediaan digunakan berarti 

dana yang terikat di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. 

Dalam melaksanakan proses produksi seperti yang direncanakan perusahaan 

harus memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi kelancaran proses 

produksi. Adapun salah satu faktor yang mendukung kelancaran proses produksi 

adalah penggunaan bahan baku yang tepat.  

Adapun alasan diperlukannya persediaan oleh suatu perusahaan atau pabrik 

adalah karena : 

a. Dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan operasi produksi untuk 

memindahkan produk dari suatu tingkat ketingkat proses lain yang 

disebut persediaan dalam proses dan pemindahan. 

b. Alasan organisasi untuk memungkinkan satu unit untuk bagian membuat 

jadwal operasinya secara bebas tidak tergantung pada yang lainnya. 
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Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi 

perusahaan yang yang secara terus menerus diperoleh, dan diubah, yang kemudian 

dijual sebagian besar dari sumber-sumber perusahaan juga sering dikaitkan di 

dalam persediaan yang akan digunakan dalam perusahaan pabrik. Dari keterangan 

diatas dapatlah diketahui bahwa  persediaan adalah faktor yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan pabrik karena berfungsi menghubungkan antara operasi 

yang berurutan dalam pembuatan suatu barang dan menyampaikannya kepada 

pelanggan. Persediaan bahan baku pada saat yang diperlukan merupakan salah 

satu syarat dalam menunjang kelancaran proses produksi. Selain faktor-faktor lain 

seperti tenaga kerja, metode yang digunakan, mesin, modal, dan kondisi pasar. 

Untuk menjaga hal tersebut diperlukan adanya perencanaan dan pengendalian 

bahan baku yang tepat. 

Perencanaan bahan baku meliputi jumlah kebutuhan, kapan dibutuhkan dan 

yang paling penting adalah mengusahakan pengadaan bahan baku yang efisien 

bagi persahaan. Salah satu pertimbangan dalam merencanakan kebutuhan bahan 

baku adalah biaya persediaan yang minimal. Dalam melakukan peranan 

persediaan bahan baku perusahaan dapat menggunakan beberapa konsep teori dan 

yang paling penting adalah mengusahakan pengadaaan bahan baku yang efisien 

bagi perusahaan. Salah satu pertimbangan dalam merencanakan kebutuhan bahan 

baku adlaah biaya persediaan yang minimal. Dalam melakukan peranan 

persediaan bahan baku perusahaan dapat menggunakan beberapa konsep teori 

diantaranya adalah konsep EOQ (Economic Order Quantity). Dengan 

menggunakan konsep EOQ ini perusahaan dapat menekan besarnya pesanan yang 

harus dilakukan oleh perusahaan agar ekonomis selain itu untuk menghindari 

kekurangan bahan baku yang terjadi karena adanya lead time (waktu tunngu). 

Antara waktu pemesanan dan waktu penyerahan kembali atau ROP dan agar 

proses produksi tidak terganggu kelancarannya perusahaan harus dapat 

menentukan tingkat safety stock nya (persediaan pengaman) untuk menghadapi 

kualifikasi khusus dan persediaan meningkat. 
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Konsep EOQ yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan 

persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan 

biaya kebalikannya (inverse cost) pemesanan persediaan. Kedua biaya tersebut 

merupakan tolak ukur berhasil tidaknya suatu pengendalian yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Mengendalikan persediaan yang tepat bukan hal yang mudah. Apabila jumlah 

persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur uang besar, 

meningkatkan biaya penyimpanan dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. 

Namun, jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya 

kekurangan persediaan (stock-out) karena sering kali bahan/barang tidak dapat 

didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, yang menyebabkan 

terhentinya proses produksi, tertundanya keuntungan, bahkan hilangnya 

pelanggan. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada PT. 

L’Essential Cosmeceutical Innovation, sebuah perusahaan penghasil kosmetik. 

Oleh karena itu apabila pengendalian persediaan bahan baku kosmetik tidak 

berjalan dengna baik makan akan menghambat kelancaran proses produksi yang 

berakibat kerugian bagi perusahaan itu sendiri. 
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Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Bagan Alur Kerangka Pemikiran 
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1.6 Metode Penelitian  

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode deskriptif. Menurut Moh Nazir (2003;54), pengertian 

mengenai metode deskriptif yaitu :  

“ suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

Untuk memperoleh informasi dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan 

berbagai data, yaitu : 

1. Data primer, data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi literatur 

yang berhubungan dengan pengendalian kualitas suatu perusahaan.  

2. Data sekunder, data yang diperoleh dari studi literatur dan dimaksudkan 

untuk mendukung kebenaran data primer.  

Adapun beberapa sumber untuk memperoleh data-data diatas, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Penelitian kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian untuk memperokeh landasan teori 

yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku 

(literatur, referensi, juga bahan-bahan yang penulis peroleh selama 

perkuliahan yang berkaitan dengan masalah yang ada guna melengkapi 

data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung. 

2. Penelitian lapangan (field research) 

Penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan langsung 

ke perusahaan yang menjadi objek penelitian untk mendapatkan data 

yang diperlukan dan dapat mengamati secara jelas kondisi yang ada pada 

perusahaan tesebut. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara: 
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a) Wawancara 

Merupakan suatu cara untuk merndapatkan data atau informasi 

dengan Tanya jawab secara langsung pada orang yang mengetahui 

tentang obyek penelitian. Dalam hal ini penulis mengadakan Tanya 

jawab dan diskusi dengan kepala bagian gudang PT. L’Essential 

Cosmeceutical Innovation. 

b) Pengamatan (observasi) 

Suatu cara untuk memperoleh data atau informasi dengan melakukan 

peninjauan langsung pada obyek penelitian seperti penelitian secara 

langsung atas dokumen-dokumen serta sistem serta cara kerja para 

pegawai yang ada. Dalam hal ini penulis melakukan peninjauan 

langsung ke lokasi PT. L’Essential Cosmeceutical Innovation. 

 

1.7 Lokasi dan waktu penelitian 

Penulis melakukan penelitian langsung pada PT. L’Essential Cosmeceutical 

Innovation, di Komplek Taman Tekno Blok C 3A, BSD-Sektor XI-Serpong, 

Tangerang Selatan. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada awal bulan Juli 

2013 sampai dengan selesai. 


