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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Secara umum perusahaan terbagi ke dalam tiga jenis yaitu perusahaan jasa, 

perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Semua jenis perusahaan 

membutuhkan persediaan dalam kegiatan operasi perusahaan. Menurut Riah 

Ginting (2012) pada perusahaan manufaktur, biasanya memiliki sejumlah 

persediaan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang yang  tidak 

pasti. Jumlah persediaan harus dikendalikan sehingga jumlahnya tidak terlalu 

besar dan terlalu sedikit tapi optimal. Jumlah persediaan yang optimal 

menyebabkan biaya persediaan juga menjadi optimal. Menurut Hery Supriyanto 

(2012) kenaikan harga barang di sebabkan oleh banyaknya permintaan sedangkan 

persediaannya terbatas, artinya tidak ada keseimbangan antara permintaan dan 

penawaran yang ada.  

Menurut Agus Ristono (2009:2) manajemen perusahaan harus dapat 

mengelola persediaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian karena adanya 

persediaan. Salah satu upaya dalam  pengelolaan persediaan adalah dengan 

penerapan manajemen persediaan. Pengendalian pengadaan persediaan perlu 
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diperhatikan karena berkaitan dengan biaya yang harus ditanggu perusahaan 

akibat dari adanya persediaan. 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2002:137) manajemen persediaan 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memprediksi dengan tepat kebutuhan 

akan bahan baku dan bisa menyediakan tepat pada waktunya sesuai dengan 

jumlah kebutuhan. Menurut M. Syamsul Maarif, Hendri Tanjung (2003:279) 

terdapat tiga hal mendasar terkait dengan manajemen persediaan, meliputi apa 

yang harus disediakan, kapan melakukan persediaan, dan kapan harus memesan 

ulang untuk menambah persediaan. 

Menurut Eddy Herjanto (2004:219) persediaan merupakan bahan atau 

barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, 

misalnya untuk kepentingan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual 

kembali dan untuk suku cadang dari suatu peralata. Persediaan yang ada harus 

seimbang dengan kebutuhan karena persediaan yang terlalu banyak akan 

mngakibatkan adanya biaya yang besar yang akan ditanggung perusahaan seperti 

biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan. Tetapi persediaan yang terlalu sedikit 

pun dikhawatirkan akan membuat proses produksi perusahaan terganggu.  

Persediaan merupakan serangkaian kebijakan dan pengendalian yang 

menentukan tingkat persediaan tertentu dengan tujuan meminimalkan biaya dan 

menjaga persediaan pada perusahaan. Menurut Arief Sugiono (2009) untuk 

menentukan berapa besarnya pembelian bahan baku atau menentukan besarnya 
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persediaan yang optimal perusahaan dapat menggunakan metode Economic Order 

Quantity (EOQ) dalam melakukan pengadaan persediaan akan tercatat biaya atas 

kekurangan persediaan dan tambahan persediaan yang harus dikorbankan. Oleh 

karena itu, perlunya dihitung titik keseimbangan antara biaya pemesanan dan 

biaya penyimpanan yang akan memberikan tingakat investasi yang optimal 

terhadaap persediaan.  

PT. Tarumatex merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang 

textile. Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Tarumatex adalah mengelola bahan 

baku berupa benang tenun menjadi kain mentah (kain grey) yang siap untuk 

dijual. Dalam menjalankan aktivitasnya ditengah-tengah persaingan yang semakin 

kompetitif selain dituntut untuk mempertahankan eksistensinya PT. Tarumatex 

dituntut untuk membenahi berbagai macam perencanaan. Salah satu perencanaan 

yang perlu dibenahi yaitu perencanaan persediaan untuk menentukan jumlah 

pembelian bahan baku yang optimal, yaitu jumlah yang harus dipesan dengan 

biaya yang paling rendah (ekonomis). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mengurangi biaya 

persediaan maka perencanaan pembeliaan persediaan khususnya bahan baku 

sangat diperlukan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam 

tugas akhir mengenai peranan model dengan judul “PENERAPAN ECONOMIC 

ORDER QUANTITY (EOQ) DALAM UPAYA MENGURANGI BIAYA 

PERSEDIAAN PADA PT. TARUMATEX”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Agar penelitian ini terarah, penulis akan membatasi masalah yang 

dianggap paling sesuai dengan judul penelitian. Adapun identifikasi masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh PT. 

TARUMATEX? 

2. Bagaiamana peran penerapan model EOQ dalam upaya mengurangi 

biaya persediaan di PT. TARUMATEX? 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasikan diatas, maka laporan tugas 

akhir ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh PT. 

TARUMATEX. 

2. Untuk mengetahui peran penerapan model EOQ dalam upaya 

mengurangi biaya persediaan di PT. TARUMATEX. 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam 

menganalisis penerapan EOQ sebagai dasar perencanaan persediaan pada 

perusahaan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang 

optimal, yaitu jumlah yang harus dipesan dengan biaya yang paling rendah 

(ekonomis) dan merupakan media pembanding antar teori yang telah 

diperoleh dari perkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan tempat 

diadakan kerja praktik. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari Laporan Tugas Akhir diharapkan dapat memberi 

kontribusi dan sumber informasi dalam memberikan gambaran penerapan 

model EOQ yang berarti bagi perusahaan khususnya dalam membantu 

perusahaan itu sendiri dalam mengambil keputusan atau kebijakan-

kebijakan dalam upaya mengurangi biaya persediaan. 

3. Bagi Penulis Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang 

berguna dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut serta 
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bahan rujukan dalam melihat keadaan atau kondisi perusahaan secara 

benar dan objektif. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik secara 

langsung yang dilakukan pada PT. Tarumatex yang berlokasi di Jalan Jendral 

Ahmad Yani No. 806 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 dengan jam kerja 

dari pukul 08.00-15.00 WIB. 

 

 

 

 


