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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang Penelitian  

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami masalah perekonomian yang 

sangat berat dan berkepanjangan. Yang dimulai pada tahun 1997, dimana nilai 

mata uang rupiah mengalami penurunan terhadap mata uang dollar Amerika 

Serikat, sedangkan mata uang dollar Amerika Serikat merupakan mata uang yang 

paling sering dipakai dalam hal perekonomian (Zulfi Suhendar, 2014). 

Dalam permasalahan tersebut menjadi dampak dimana perusahaan-

perusahan di Indonesia akan mengalami kelemahan dalam hal produksi, 

khususnya untuk perusahaan manukfaktur akan mengalami kesulitan dalam hal 

pengendalian pembelian bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi. 

Perusahaan akan mengalami penurunan karena seiring bertambahnya biaya modal 

untuk bahan baku dan tidak dapat mengendalikan biaya yang dikeluarkan untuk 

perolehan bahan baku. 

Salah satu perusahaan swasta yang masih bisa bertahan dalam menghadapi 

masalah perekonomian ini adalah PT. Multi Instrumentasi. Perusahaan yang 

berdiri sejak tahun 1981-an yang bergerak dalam bidang industri meter air. 

Perusahaan tersebut mampu menunjukan hasil yang memuaskan dan sampai saat 

ini perusahaan masih dapat bertahan meski dilanda kritis ekonomi dan kebijakan-

kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi hasil produksinya.  

Dalam perusahaan perencanaan produksi tidak sekedar menetapkan 

jumlah unit produksi pada periode waktu tertentu, melainkan juga menentukan 
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dasar perencanaan berbagai aspek fungsi produksi. Seperti misalnya kebutuhan 

kapasitas pabrik, kebutuhan bahan baku, pembelian bahan baku, kebutuhan tenaga 

kerja langsung dan biaya over head pabrik (Adisaputro, 2007:166).  

Dalam aktivitas setiap perusahaan yang melakukan proses produksi, 

keberadaan persediaan bahan baku menjadi salah satu faktor penentu dalam 

mendukung aktivitas produksi yang dilakukan. Dalam pengendalian persediaan 

bahan baku akan muncul dua jenis biaya yang dipertimbangkan untuk 

menentukan jumlah persediaan yang paling optimal. Kedua jenis tersebut adalah 

biaya pesanan atau ordering cost dan biaya simpan atau carrying cost (Sutrisno, 

2012:85). 

Pada dasarnya semua perusaahan dalam melakukan perencanaan dan 

pengendaliaan pembelian bahan baku dengan tujuan pokok menekan 

(meminimumkan) biaya untuk memaksimalkan laba dalam waktu tertentu. Dalam 

pengendaliaan pembelian bahan baku yang menjadi masalah utama adalah 

menyelenggarakan persediaan bahan baku yang paling tepat agar kegiatan 

produksi tidak terganggu dan dana yang ditanamkan dalam persediaan bahan tidak 

berlebihan.  

Menurut Bambang Riyanto (2008:68) masalah penentuan besarnya 

investasi atau alokasi modal dalam bahan baku mempunyai pengaruh yang 

langsung terhadap perusahaan. Kesalahan dalam penerapan besarnya investasi 

dalam bahan baku mempunyai pengaruh yang langsung terhadap keuntungan 

perusahaan.  
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Adanya investasi yang terlalu besar di dalam bahan baku dibandingkan 

dengan kebutuhannya akan memperbesar beban bunga, memperoleh kemungkinan 

kerugian karena kerusakan, menurunya kualitas barang, hal ini tentu saja akan 

menambah biaya perusahaan. Selain itu investasi yang terlalu besar di dalam 

persediaan bahan baku akan menyebabkan tingkat inventory turn over rendah dan 

hal ini tentu saja akan memperbesar modal yang diperlukan oleh perusahaan 

(Bambang Riyanto, 2008:69). 

Demikian pula sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil dalam 

persediaan akan mempunyai efek yang menekan keuntungan perusahaan karena 

kekurangan bahan baku, perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi 

yang optimal. Oleh karena perusahaan tidak bekerja dengan full-capacity, berarti 

bahwa capital assets dan direct labor tidak dapat didayagunakan dengan 

sepenuhnya, sehingga hal ini akan mempertinggi biaya produksi rata-ratanya, 

yang pada akhirnya akan menekan keuntungan yang diperolehnya (Bambang 

Riyanto, 2008:69).  

PT. Multi Intrumentasi merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

industri manufaktur yang dimana memproduksi meter air. Dalam krisis ekonomi 

PT. Multi Instrumentasi masih bisa bertahan dan mampu meningkatkan hasil 

produksinya. Semua ini menjadi pendorong bagi pihak manajemen perusahaan 

untuk berhati-hati dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian 

serta pengorganisasian terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Pihak manajemen 

menginginkan semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan dapat dikelola 

sedemikian rupa untuk memperoleh hasil dan daya guna yang maksimum. 
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 Bagi PT. Multi Instrumentasi pengelolaan yang baik terhadap persediaan 

bahan baku merupakan satu keharusan, termasuk perencanaan pembelian bahan 

baku. Menyangkut perencanaan dan pengendalian bahan baku pada PT. Multi 

Instrumentasi, perusahaan metapkan safety stock pada bagian gudang 30% dari 

penggunaan lide time, biasanya perusahaan menetapkan lide time satu sampai dua 

minggu bahan baku bisa sampai ke perusahaan.  

Selama ini kenyataan di lapangan menunjukan perusahaan memiliki 

persediaan bahan baku dalam jumlah melebihi kebutuhan, tapi secara perhitungan 

melaporkan adanya kekurangan bahan baku, sehingga bagian pembelian selalu 

melakukan order pembelian, akibatnya digudang bahan baku terjadi penumpukan 

bahan baku dan hal ini menyulitkan bagian gudang untuk melakukan 

pengontrolan di lapangan. Karena jumlah bahan baku yang berlebihan tersebut 

maka sering terjadi over stock dan slow moving stock, dan penumpukan bahan 

baku tersebut tentu saja berakibat terhadap rendahnya tingkat raw material turn 

over pada perusahaan.  

Tabel berikut merupakan tingkat raw material turnover pada PT. Multi 

Instrumentasi periode 2010 s/d 2013, dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Tingkat raw material turnover pada PT. Multi Instrumentasi periode  

tahun 2010 s/d 2013 

Tahun  Cawu 
Raw Material 

TurnOver 

2010 

I 23.44 

II 18.49 

III 11.79 

2011 

I 22.26 

II 17.37 

III 16.99 

2012 

I 10.57 

II 11.66 

II 13.51 

2013 

I 18.36 

II 25.55 

III 18.67 

 

Tabel diatas merupakan tingkat inventory turnover pada PT. Multi 

Instrumentasi periode 2010 s/d 2013, terlihat pada contoh dari tahun 2010, dari 

cawu I sampai dengan cawu III mengalami penurunan terhadap tingkat inventory 

turnover pada perusahaan, maka penurunan tersebut bisa dikatakan bahwa tingkat 

inventory turnover pada perusahaan lemah, tingkat inventory turnover yang lemah 

akan memberikan dampak terhadap penjualan perusahaan, pada saat inventory 

turnover perusahaan menurun bisa dikatakan bahwa penjualan ikut menurun 

dimana banyak persediaan yang tertahan lama di perusahaan.  

Selain itu rendahnya tingkan inventory turnover pada perusahaan akan 

mengakibatkan kerugian pada perusahaan tersebut salah satunya yaitu 

meningkatnya biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan di gudang, serta biaya 
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bunga modal. Akibatnya modal yang diperlukan untuk ditanamkan dalam bahan 

baku tersebut lebih besar dan modal tersebut akan tertanam lebih lama. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis bermaksud 

untuk membahas dan mengadakan penelitian tentang masalah pengendalian 

pembelian bahan baku yang berhubungan dengan penetapan besarnya kebutuhan 

bahan baku yang diperlukan agar bisa mencukupi kebutuhan produksi terhadap 

tingkat perputaran dari bahan baku tersebut. 

Tinggi rendahnya perputaran bahan baku tersebut akan berpengaruh secara 

langsung terhadap besar kecilnya modal yang diperlukan untuk diinvestasikan 

didalam bahan baku tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul “Pengaruh 

Pengendalian Pembelian Persediaan Bahan Baku Terhadap Tingkat 

Inventori Turn Over”.    

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang penelitian, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengendalian pembelian bahan baku pada PT. Multi 

Instrumentasi ? 

2. Bagaimana tingkat inventory turnover pada PT. Multi Instrumentasi ? 

3. Berapa besar pengaruh pengendalian pembelian bahan baku terhadap 

inventory turnover pada PT. Multi Instrumentasi ? 

 

 



7 
 

 
 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

pengendalian pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan dan mengetahui 

bagaimana pengaruh yang ditimbulkan terhadap tingkat inventory turnover. 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengendalian pembelian bahan baku pada PT. Multi 

Instrumentasi. 

2. Untuk mengetahui tingkat inventory turnover pada PT. Multi Instrumentasi. 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengendalian pembelian bahan baku 

terhadap tingkat inventory turnover pada PT. Multi Instrumentasi.  

1.4. Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan. Sebagai bahan masukan dalam mengendalikan 

pembelian bahan baku sehingga tidak akan mengalami kerugian akibat 

kelebihan pembelian bahan baku serta dapat memperbaiki cara yang telah 

ada dan jika cara yang telah ada sudah baik maka akan lebih 

disempurnakan.  

b. Bagi Penulis. Melalui penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan 

wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam bidang akuntansi khususnya 

mengenai besarnya pengaruh pembelian bahan baku terhadap tingkat 

inventory turnover. 
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c. Bagi Pihak Lain. Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan 

sumber informasi dan referensi mengenai pengendalian pembelian bahan 

baku pada perusahaan manufaktur. 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini penulis mendapatkan kesempatan di PT. 

Multi Instrumentasi yang berlokasi di Jalan Tengah Gede Bage No. 4 Telp. (022) 

7803484, Fax. (022) 7803495 Ujung Berung Bandung. Pelaksanaan penelitian ini 

yaitu pada bulan Maret 2014 sampai Mei 2014.  

 


