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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dewasa ini, perekonomian dunia telah berkembang dengan sangat pesat. 

Kemajuan dalam berbagai bidang telah menimbulkan persaingan yang semakin 

kompetitif. Makin maraknya persaingan tersebut menuntut para produsen agar 

mampu memenuhi permintaan konsumennya. Oleh karena itu, perusahaan harus 

dapat beroperasi secara efektif dan efesien agar mampu memenangkan persaingan 

dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. 

 Setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil 

memerlukan berbagai jenis barang untuk keperluan industrinya. Barang-barang ini 

dapat berbentuk barang jadi, bahan penolong, atau barang-barang lain yang 

digunakan untuk memelihara peralatan dan fasilitas, maupun yang digunakan 

untuk pelaksanaan operasinya. Dalam banyak hal, barang ini diperoleh dari 

tempat yang jauh, bahkan diimpor dari negara lain. Di samping itu, 

penggunaannya sering kali tidak teratur, baik frekuensi maupun jumlah dan 

jenisnya, sehingga sebelum digunakan perlu disimpan terlebih dahulu dalam 

gudang penyimpanan barang. Barang persediaan atau disebut inventory adalah 

barang-barang yang biasanya dapat dijumpai di gudang tertutup, lapangan, gudang 

terbuka, atau tempat-tempat penyimpanan lain, baik berupa barang jadi, barang 

setengah jadi, barang jadi, barang-barang untuk keperluan operasi, atau barang-

barang untuk keperluan suatu proyek. Tidak peduli apakah perusahaan besar atau 

kecil, untuk pengadaan penyimpanan barang ini diperlukan biaya. Biasanya biaya 

paling besar adalah nilai inventory dan biaya penyimpananya. Biaya penyimpanan 

ini setiap tahun umumnya mencapai sekitar 20%-40% dari harga barang. Oleh 

karena itu, perlu ditempuh strategi atau manajemen tertentu yang bertujuan 

menjaga sedemikian rupa sehingga tingkat persediaan barang bisa ditekan 

seminimal mungkin, namun di lain pihak harus diusahakan agar penjualan dan 

operasi perusahaan tidak terganggu (Indrajit dan Djokopranoto, 2003:3). 
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 Persediaan merupakan salah satu masalah fenomenal yang bersifat 

fundamental dalam perusahaan. Persediaan dapat diartikan sebagai stock barang 

yang akan dijual atau digunakan pada periode waktu tertentu. Tanpa adanya 

persediaan, perusahaan akan dihadapkan pada sebuah risiko, tidak dapat 

memenuhi keinginan para pelanggannya. Persediaan bisa muncul secara sengaja 

maupun tidak sengaja, maksudnya sengaja karena adanya perencanaan untuk 

mengadakan persediaan, sedangkan tidak sengaja jika persediaan ada karena 

barang tidak terjual akibat rendahnya jumlah permintaan.  

Kekurangan persediaan dapat berakibat terhentinya proses produksi, dan 

ini menunjukkan persediaan termasuk masalah yang cukup krusial dalam 

operasional perusahaan. Telalu besarnya persediaan atau banyaknya persediaan 

(over stock) dapat berakibat terlalu tingginya beban biaya guna menyimpan dan 

memelihara bahan selama penyimpanan di gudang padahal barang tersebut masih 

mempunyai “opportunity cost” (dana yang bisa ditanamkan / diinvestasikan pada 

hal yang lebih menguntungkan). Sasaran dari perusahaan sebenarnya bukan untuk 

mengurangi atau meningkatkan inventory (persediaan), tetapi untuk 

memaksimalkan keuntungan. 

Pengendalian persediaan merupakan hal yang sangat penting. Persediaan 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan untuk proses produksi pada waku yang 

akang datang. Kegiatan pengendalian persediaan mengatur tentang pelaksanaan 

pengadaan bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan 

serta dengan biaya minimal (e-Jurnal Agrista – ISSN 2302-1713 – 

http://agribisnis.fp.uns.ac.id). 

Seiring dengan perkembangan zaman, bagi konsumen segmen wanita, 

kosmetik adalah salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pada kondisi 

pasar seperti sekarang ini, konsumen memiliki berbagai alasan untuk memilih 

suatu produk termasuk produk kosmetik yang akan dikonsumsi. Hal ini terjadi 

bersamaan dengan semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat dan 

perkembangan zaman dimana perubahan teknologi dan arus informasi 

berkembang pesat, dan kemudian mempengaruhi banyak hal seperti kebutuhan, 

gaya hidup, dan keinginan yang semakin meningkat dan beragam. Sekarang, 
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banyak wanita yang menginginkan segala sesuatu berjalan serba cepat, termasuk 

dalam hal perawatan wajah. Banyak wanita yang lebih memilih kosmetik-

kosmetik berbahan dasar kimia dikarenakan lebih praktis dan lebih cepat hasil 

yang dapat dirasakan. Sebagian besar dari mereka sebenarnya mengetahui bahwa 

bahan-bahan kimia yang ada pada kosmetik memberikan efek tidak baik pada 

kulit. Namun karena kurangnya informasi dan ketidaksabaran konsumen dari hasil 

alami yang membutuhkan waktu lebih lama dari perawatan kimia, maka masih 

banyak wanita yang tetap memakai perawatan kimia. Tetapi walaupun seperti itu, 

sudah banyak pula wanita yang sadar akan kesehatan bagi wajah dan tubuhnya, 

maka dari itu objek penelitian yang akan peneliti ambil adalah lulur natureorganic 

yang dipasarkan melalui media online yang memiliki begitu banyak pengikut, 

dimana bahan-bahan pembuatan dari lulur tersebut merupakan bahan-bahan alami 

yang organik dan aman bagi kesehatan para pemakainya. Seiring dengan 

kesadaran para wanita akan kesehatan kulitnya, akan semakin banyak wanita yang 

beralih menggunakan produk dari bahan alami ketimbang produk berbahan kimia. 

Hasil studi e-commerce oleh Nielsen menyatakan konsumen digital 

Indonesia menikmati belanja online. Peningkatan ini, seiring dengan 

bertumbuhnya kepemilikan perangkat koneksi. Executive Director, Consumer 

Insights Nielsen Indonesia, Anil Antony, mengatakan Nielson Global Survey of e-

Commerce telah melakukan survei lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Studi ini 

memberi kejelasan mengenai intensi konsumen untuk membeli baik barang yang 

habis digunakan maupun yang tidak habis digunakan dalam lanskap e-commerce 

yang sedang bertumbuh. Dengan pernyataan tersebut diperkirakan penjualan 

melalui situs online akan berkembang semakin pesat. Maka dari itu, walaupun 

hanya menjual via situs onlie, perusahaan tersebut akan tetap membutuhkan 

manajemen persediaan yang baik demi lancarnya alur produksi dan penjualan 

kepada konsumen apalagi ketika permintaan semakin tinggi (Hasanah, 

Okezone). 

Pengendalian persediaan lulur natureorganic ini masih didasarkan atas 

intuisi dari pihak manajemen terkadang menyebabkan tingkat persediaan tidak 

sesuai dengan jumlah kebutuhan atau dengan kata lain kekurangan persediaan 
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sehingga kelancaran produksi menjadi terganggu. Kekurangan atau pun kelebihan 

dari produk akan berdampak pada biaya yang dikeluarkan sehingga terjadi 

pemborosan. Oleh karena itu, perlu ditempuh strategi atau manajemen tertentu 

yang bertujuan menjaga sedemikian rupa sehingga tingkat persediaaan barang bisa 

ditekan seminimal mungkin, namun di lain pihak harus diusahakan agar penjualan 

dan operasi perusahaan tidak terganggu atau dapat dikatakan bahwa tingkat 

persediaan sesuai dengan kebutuhan. Namun tak selamanya dalam melakukan 

pengendalian persediaan didukung oleh anggaran modal kerja yang cukup, 

tentunya dalam suatu anggaran perusahaan terdapat batasan tertentu yang harus 

diperhatikan. 

Tabel 1.1 

Data Persediaan Barang Lulur Natureorganic Tahun 2014 

  Sumber : Daivabeautycare 

 

Seharusnya dengan adanya kebijakan persediaan yang diterapkan dalam 

perusahaan, biaya persediaan dapat ditekan sekecil mungkin (Prawirosentono, 

2001:49). Akan tetapi, tetap ada beberapa masalah-masalah yang timbul pada 

persediaan yang akan berpengaruh pada proses dan akan berakibat pada 

perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, sehingga berdampak pada 

kelangsungan hidup perusahaan. Setiap perusahaan haruslah menjaga persediaan 

yang cukup agar kegiatan operasi perusahaannnya dapat berjalan dengan lancar 

dan efesien. Tetapi perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak akan dapat melenyapkan 

Bulan Kebutuhan per Bulan Jumlah pemesanan Persediaan Akhir

Januari 159 231 72

Februari 163 205 114

Maret 118 55 51

April 126 152 77

Mei 115 102 64

Juni 127 155 92

Juli 97 155 150

Agustus 137 185 198

September 155 104 147

Oktober 198 200 149

Nopember 202 200 147

Desember 193 200 154
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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 mengurangi risiko menjadi 

sekecil mungkin. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Perbandingan Metode Pengendalian Persediaan Pada 

Online Shop Daivabeautycare Bandung.” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang diuraikan sebelumnya, 

penulis dapat mengidentifikasi bahwa metode Economic Order Quantity (EOQ), 

metode Economic Order Quantity (EOQ) dengan backorder dan metode Fixed 

Order Quantity (FOQ) merupakan metode sistem pengendalian manajemen 

persediaan yang dapat dipakai dalam memprediksi tingkat persediaan. 

Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis: 

1. Bagaimana implementasi sistem pengendalian persediaan yang dilakukan 

oleh Daivabeautycare? 

2. Bagaimana hasil pengembangan sistem pengendalian persediaan yang 

terbentuk dengan menggunakan metode EOQ pada persediaan di 

Daivabeautycare? 

3. Bagaimana hasil pengembangan sistem pengendalian persediaan yang 

terbentuk dengan menggunakan metode EOQ dengan backorder pada 

persediaan di Daivabeautycare? 

4. Bagaimana hasil pengembangan sistem pengendalian persediaan yang 

terbentuk dengan menggunakan metode FOQ pada persediaan di 

Daivabeautycare? 

5. Bagaimana perbandingan metode sistem pengendalian persediaan antara 

metode EOQ, metode EOQ dengan backorder dan metode FOQ pada 

Daivabeautycare? 
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1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan 

metode sistem pengendalian persediaan barang jadi pada Daivabeautycare. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui implementasi sistem pengendalian persediaan yang 

dilakukan oleh Daivabeautycare. 

2. Untuk mengetahui hasil pengembangan sistem pengendalian persediaan 

yang terbentuk dengan menggunakan metode EOQ pada persediaan di 

Daivabeautycare. 

3. Untuk mengetahui hasil pengembangan sistem pengendalian persediaan 

yang terbentuk dengan menggunakan metode EOQ dengan backorder pada 

persediaan di Daivabeautycare. 

4. Untuk mengetahui hasil pengembangan sistem pengendalian persediaan 

yang terbentuk dengan menggunakan metode FOQ pada persediaan di 

Daivabeautycare. 

5. Untuk mengetahui hasil perbandingan metode sistem pengendalian 

persediaan antara metode EOQ, metode EOQ dengan backorder dan 

metode FOQ pada Daivabeautycare. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut: 

a. Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan teori 

yang didapat dari perkuliahan maupun dari literatur yang ada dalam 

penerapannya dengan masalah yang dihadapi Daivabeautycare, terutama 

sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pengajuan Proposal

Acc proposal dan revisi bab 1

Konsultasi objek riset & penggantian judul

Pengumpulan data & bab 1

Revisi bab 1 dan melanjutkan bab 2

Acc bab 1 dan revisi bab 2

Acc bab 2 dan melanjutkan bab 3

Acc bab 3 dan melanjutkan bab 4

Melanjutkan bab 4 Pengolahan dan analisis data

Melanjutkan bab 5

Acc bab 4 dan bab 5

Overall

Sidang

Maret

Bulan

AprilNovember Desember JanuariAktivitas Oktober Februari

sehingga dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana sistem 

persediaan pada Daivabeautycare. 

b. Pihak Daivabeautycare 

Diharapkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan 

masukan-masukan atau sumbangan pikiran yang berguna bagi 

Daivabeautycare sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja 

kualitas pelayanan kepada konsumen. 

c. Pihak Lain 

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

dan juga sebagai referensi bagi pembaca maupun peneliti dalam 

melakukan penelitian dengan topik permasalahan yang sama sehingga 

kekurangan dalam penulisan ini dapat dilengkapi. Diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan. 

 

 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi untuk 

mendapatkannya, penulis melakukan penelitian di Daivabeautycare Kota Bandung 

yang beralamatkan di Jalan Sindang komplek ujung berung indah Bandung. 

Adapun waktu yang diperlukan penulis dalam melakukan penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Waktu Penelitian 

 


