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                                                  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Persediaan merupakan salah satu unsur aktiva yang paling aktif dan 

penting dalam proses operasi perusahaan, yang secara kontinu diperoleh atau 

diproduksi dan dijual. Persediaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan 

karena ini secara material dapat mempengaruhi baik pada perhitungan rugi laba 

maupun neraca. Istilah persediaan menunjukan barang-barang yang dimiliki oleh 

perusahaan yang dipergunakan untuk kegiatan normal perusahaan, baik yang 

digunakan untuk dijual kembali atau yang digunakan kembali, maupun digunakan 

untuk proses produksi.  

Pada perusahaan dagang, persediaan yang dimiliki digunakan untuk dijual 

kembali, sedangkan pada perusahaan industri persediaan digunakan untuk 

diproduksi atau ditempatkan dalam proses produksi, seperti bahan baku, bahan 

penolong, dan bahan dalam proses.  

Persediaan juga merupakan salah satu kekayaan perusahaan yang cukup 

lancar karena diperoleh atau diproduksi dan dijual secara terus menerus sehingga 

memiliki tingkat perputaran yang tinggi. Sedangkan penilaian atas persediaan itu 

sendiri harus dilakukan sebaik mungkin sehingga dapat membantu perusahaan 

dalam memperkecil hal-hal yang dapat menggangu dan menghambat dari jalannya 

operasi perusahaan. Misalnya saja, apabila terjadi keterlambatan maka akan 

mengakibatkan adanya stock out atau adanya selisih antara jumlah penawaran dan 

permintaan. (Tulus Leonard Ebenezer Samosir ; 2010) 

Setiap perusahaan, seperti perusahaan perdagangan, industri, atau jasa 

selalu mengadakan persediaan. Kebutuhan akan sistem pengendalian persediaan 

pada dasarnya muncul karena adanya permasalahan yang mungkin dihadapi oleh 

perusahaan berupa terjadinya kelebihan atau kekurangan persediaan.  
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Kekurangan persediaan dapat berakibat terhentinya proses produksi, dan 

ini menunjukkan persediaan termasuk masalah yang cukup krusial dalam 

operasional perusahaan. Besarnya nilai buffer stock dipengaruhi oleh besarnya 

permintaan dan waktu pesan supply. Terlalu 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 padahal yang lebih menguntungkan). Sasaran dari 

perusahaan sebenarnya bukan untuk mengurangi atau meningkatkan persediaan, 

tetapi untuk memaksimalkan keuntungan. 

Banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan keuntungan demi 

kelangsungan suatu perusahaan. Adanya perencanaan produksi, pemasaran, dan 

penyimpanan yang bertujuan agar diperoleh biaya yang paling minimum sehingga 

keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan dapat semaksimal mungkin. 

Adapun pengertian persediaan adalah meliputi segala macam barang yang 

menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia untuk di olah dalam 

proses produksi atau di jual (Syakur, 2009;125) 

Untuk menghadapi masalah keterlambatan dengan memerhatikan 

persediaan yang ada, perusahaan membutuhkan sistem perencanaan dan 

pengendalian, baik produksi maupun persediaan. Persediaan ini perlu mendapat 

perhatian tersendiri. Perencanaan meliputi merencanakan apa, bagaimana, kapan, 

dan berapa banyak suatu produk akan diproduksi, sedang pengendalian berarti 

control terhadap proses produksi agar kelangsungan perusahaan dapat berjalan 

terus. 

Salah satu kegiatan perencanaan dan pengendalian diberlakukan 

khususnya untuk penyediaan bahan baku.  Perencanaan dan pengendalian 

dilakukan sedemikian rupa agar dapat melayani kebutuhan bahan baku dengan 

tepat dan dengan biaya yang rendah. Selama ini perusahaan pada umumnya 

melakukan perencanaan dan pengendalian tidak berdasarkan metode-metode yang 

sudah baku, tetapi hanya berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. 

Hal tersebut sering menyebabkan terjadinya kelebihan atau penumpukan 

bahan baku maupun kekurangannya yang menyebabkan pembengkakan biaya, 
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disamping terjadi kekurangan-kekurangan yang dapat mengganggu atau 

menghambat proses produksi dalam memenuhi permintaan konsumen. 

PD Jati Baru yang berlokasi di jalan Sukamantri 1 Bandung  merupakan 

sebuah perusahaan dagang yang menjual produknya secara grosir dan eceran. 

Produk yang ditawarkan kepada konsumen bermacam-macam, mulai dari air 

mineral, bahan makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Produk air mineral Aqua 

yang di jual secara grosir sudah memiliki pembeli tetap (pelanggan tetap), 

diantaranya kantin di sekolah-sekolah di sekitar Pasar Cihaurgeulis serta beberapa 

tempat makan seperti Ampera dan Alas Daun. Menurut salah satu pemilik PD Jati 

Baru setelah melakukan proses wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

sistem produksi pada perusahaan ini terdapat masalah mengenai persediaan bahan 

baku, dimana terjadi keterlambatan pasokan atau pengiriman barang dari pemasok 

air mineral Aqua yang biasanya saat habis stok kebutuhan dapat langsung 

terpenuhi namun karena masalah ini perusahaan harus menunggu hingga satu atau 

dua minggu untuk mendapat restock atau stok ulang. 

Berikut distributor utama dan distributor alternatif yang memasok produk 

air mineral Aqua 600 ml ke PD Jati Baru Bandung : 

 

Tabel 1.1 Distributor Air Mineral Aqua 600 ml 

No Distributor Posisi Keterangan Alamat 

1 
PT TIRTA UTAMA 

ABADI 

Distributor 

Utama 

Distributor 

air mineral 

Aqua  

Jl. Soekarno-Hatta, 

Bandung, Kota 

Bandung, Jawa 

Barat 40235 

2 PT. LODAYA DUA 
Distributor 

Alternatif 

Distributor 

air mineral 

Aqua  

Jl. Lodaya No. 2 

Bandung 

(Sumber : Analisis Penulis) 

Berikut data yang menjelaskan adanya stock out atau kehabisan persediaan 

dari perusahaan selama 3 Tahun : 
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Tabel 1.2 Persediaan Air Mineral Aqua 600 ml (box) 

Tahun Penawaran Permintaan Selisih 

2013 4500 4975 -475 

2014 5300 5450 -150 

2015 5500 5850 -350 

Jumlah 15300 16275 -975 

(Sumber: Manajer Operasional PD Jati Baru Bandung, Siti Rachmatlah)   

 

Keterlambatan pengiriman barang karena sistem pengendalian persediaan 

perusahaan yang kurang optimal (manual) yang menjadi penyebab adanya selisih 

antara permintaan dan penawaran ini, dapat mengakibatkan terjadinya penurunan 

keuntungan yang diperoleh PD Jati Baru Bandung dikarenakan adanya 

kekurangan stock yang tidak dapat ditawarkan kepada konsumen. Kekurangan 

stock ini ditunjukan oleh data selisih antara penawaran dengan permintaan produk 

Aqua 600 ml selama 3 tahun. 

Berikut data yang menunjukan adanya keuntungan yang hilang akibat 

keterlambatan pengiriman barang : 

 

Tabel 1.3 Biaya Peluang 

Tahun Penawaran Permintaan Selisih Harga Satuan Total Kehilangan 

2013 4500 4975 -475 Rp 40.000,- Rp -19.000.000,- 

2014 5300 5450 -150 Rp 41.000,- Rp -6.150.000,- 

2015 5500 5850 -350 Rp 43.000,- Rp -15.050.000,- 

Total 15300 16275 -975 Rp 124.000,- Rp -40.200.000,- 

(Sumber: Manajer Operasional PD Jati Baru Bandung, Siti Rachmatlah)  

 

Oleh karena itu dengan melihat data yang diperoleh dari hasil interview 

dengan Ibu Siti Rachmatilah selaku manajer operasional PD Jati Baru Bandung 

menghasilkan data yang menunjukan adanya kekurangan stock dan kehilangan 

keuntungan karena keterlambatan pasokan yang disebabkan sistem pengendalian 

persediaan yang kurang optimal diatas. Diharapkan dengan adanya penelitian ini 
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dapat memberikan saran atau alternatif perbaikan yang berguna bagi perusahaan 

agar dapat beroperasi lebih efesien di masa mendatang dengan terjadinya 

keterlambatan pasokan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada masalah penelitian yaitu tentang keterlambatan 

pengiriman 

Barang dagang air mineral Aqua 600 ml dari distributor, selanjutnya dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana persediaan air mineral Aqua 600 ml  pada PD Jati Baru 

Bandung? 

2. Adakah permasalahan persediaan yang mengganggu operasional 

perusahaan pada PD Jati Baru Bandung? 

3. Bagaimana usulan perbaikan terhadap masalah persediaan air mineral 

Aqua 600 ml  pada PD Jati Baru Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah : 

 

1. Untuk mengetahui persediaan air mineral Aqua 600 ml pada PD Jati Baru 

Bandung. 

2. Untuk mengetahui apakah ada permasalahan persediaan yang mengganggu 

operasional perusahaan pada PD Jati Baru Bandung. 

3. Untuk mengetahui usulan terhadap masalah persediaan air mineral Aqua 

600 ml pada PD Jati Baru Bandung 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Peneliti 

 

Sebagai bahan untuk perbandingan teori dan praktik tentang perencanaan 

kebutuhan persediaan sehingga dapat menambah wawasan yang sangat 

penting bagi peneliti di masa yang akan datang. 

 

2. Bagi Perusahaan 

 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah-

langkah maupun kebijakan, terutama yang berhubungan dengan perencanaan 

kebutuhan barang dagang (proses persediaan) yang optimal dan penekanan 

biaya persediaan bahan seefisien mungkin. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Pada penyusunan skripsi ini lokasi penelitian dilakukan penulis pada PD Jati Baru 

Bandung yang beralamatkan di Jl. Sukamantri No 1, belakang pasar Cihaurgeulis 

Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 9 September 2015 sampai 

dengan selesai. 

 

 


