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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini manusia memiliki berbagai macam kebutuhan untuk 

kelangsungan hidup. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang 

menggerakan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar bagi 

setiap individu untuk berusaha. Pada dasarnya manusia bekerja mempunyai tujuan 

tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi tingkat 

kebutuhan sehari-hari dalam kelangsungan hidup manusia tentunya harus 

diimbangi dengan jumlah persediaan dan pengadaan yang baik. 

 

Menurut Syakur (2009: 125), persediaan dan pengadaan barang merupakan segala 

macam barang yang menjadi objek pokok aktivitas perusahaan yang tersedia 

untuk diolah dalam proses produksi atau dijual. Faktor-faktor yang terlibat di 

dalam rangkaian aktivitas kegiatan tersebut harus saling terintegrasi agar 

terciptanya keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan persediaan barang oleh 

perusahaan. Kebutuhan suatu barang atau jasa pada suatu perusahaan sangat 

diperlukan dan bersifat penting. Hal ini terjadi hampir di setiap perusahaan yang 

memiliki tingkat aktivitas yang tinggi dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan 

baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya secara kontinuitas seperti yang terjadi 

di Koperasi Karyawan Hermina (Kokarmina). 

 

Kokarmina merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang penjualan 

dan simpan pinjam. Kokarmina dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan 

kebutuhan konsumen yang berada di sekitar lingkungan Rumah Sakit Hermina 

termasuk karyawan Hermina. Untuk menyimpan persediaan barang Kokarmina 

memiliki gudang, akan tetapi gudang yang dimiliki saat ini tidak mencukupi untuk 

pengadaan stock barang yang dijual di Kokarmina.  

 

Persediaan barang yang terjadi di Kokarmina sering terjadi masalah karena 

ketidakpastian antara persediaan dengan permintaan konsumen (fluctuation stock). 
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Pola-pola ketidakpastian permintaan konsumen yang terus berlanjut, 

mengakibatkan persediaan barang menumpuk (over stock) dengan persentase 

barang yang ada di dalam gudang 71 item (70%) dan diluar gudang 31 item (30%) 

dari jumlah barang 102 item. Dilihat dari penumpukan barang yang terjadi di atas, 

bahwa penumpukan tersebut akan mengganggu aktivitas belanja dan akan 

menghalangi display barang sehingga tidak akan terlihat oleh konsumen. 

Ketidakpastian ini membuat perusahaan perlu melakukan berbagai teknik untuk 

memperkirakan berapa kebutuhan pelanggan sehingga bisa memperkirakan pula 

berapa yang ditargetkan untuk persediaan barang supaya memenuhi kebutuhan 

tersebut (safety stock). Perencanaan harus didasarkan pada sejarah penjualan dan 

juga perkiraan penjualan, sehingga persediaan barang akan terkontrol dan 

kebutuhan konsumen akan terpenuhi. 

 

Proses perencanaan persediaan barang ada dua metode yang dapat digunakan 

dalam merencanakan distribusi, yaitu metode base stock system dan metode order 

point. Kedua metode ini termasuk kedalam metode DRP (Distribution Resource 

Planning) yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran dan waktu pengiriman 

barang ke gudang dalam jaringan distribusi. Alasan penggunaan metode tersebut 

pada kasus yang terjadi di Kokarmina lebih cocok menggunakan metode base 

stock system, karena metode base stock system dapat menghitung posisi stock saat 

ini dan sistem suplai di gudang Kokarmina didasarkan pada permintaan konsumen 

pengguna akhir. 

 

Fungsi manajerial yang baik untuk mengelola kegiatan pada saat melakukan 

persediaan barang sangat diperlukan agar usaha penjualan dapat diraih secara 

maksimal dan memberi pelayanan sebaik-baiknya bagi konsumen. Menurut 

Indrajit dan Djokopranoto (2003: 4), pengendalian tingkat persediaan yang baik 

adalah kegiatan yang saling terintegrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan penentuan kebutuhan material sedemikian rupa sehingga di satu 

pihak kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya dan di lain pihak investasi 

persediaan material dapat ditekan secara optimal.  
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Sehubungan dengan proses persediaan barang di Kokarmina  yang telah diuraikan 

di atas, maka penulis mengangkat  topik:  

“Analisis Persediaan Barang untuk Mengoptimalkan Kapasitas Gudang 

dengan Menggunakan Metode Base Stock System di Kokarmina.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah jelas, maka permasalahan yang 

dihadapi Kokarmina saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk mana saja yang akan dikendalikan melalui klasifikasi ABC. 

2. Apa, berapa, dan kapan suatu barang harus dipesan lagi untuk mengisi 

kembali barang persediaan menggunakan metode yang diusulkan. 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan produk yang akan dikendalikan melalui klasifikasi ABC. 

2. Menentukan jenis, jumlah dan waktu pemesanan yang harus tersedia guna 

mengoptimalkan kapasitas gudang. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian dan Asumsi 

Adapun ruang lingkup atau batasan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan hanya dilakukan di Kokarmina Arcamanik Bandung. 

2. Jenis produk yang diteliti hanya kebutuhan pokok konsumen yang frekuensi 

pengambilannya paling besar (fast moving) kategori A, dalam hal ini 

mengidentifikasi produk menggunakan klasifikasi ABC. 

3. Data persediaan barang yang diolah adalah produk-produk yang ada di dalam 

gudang pada tahun 2014. 

4. Dalam penelitian ini melakukan pendekatan dengan menggunakan Metode 

Base Stock System. 

5. Pengamat hanya meneliti proses persediaan barang yang ada pada saat ini dan 

sedang berjalan di Kokarmina Arcamanik Bandung. 
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6. Penggunaan software Cube IQ tidak memperhatikan orientasi penumpukan 

barang, posisi barang dan jarak antar barang. 

Adapun asumsi yang digunakan adalah jumlah hari dalam 1 bulan sebanyak 20 

hari (4 minggu). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi: 

1. Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam dunia 

nyata tentang pengaplikasian teori-teori yang didapatkan selama masa 

perkuliahan. 

2. Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai masukan atau infomasi tambahan bagi perusahaan 

umumnya, pihak manajemen khususnya untuk memperbaiki sistem yang 

digunakan dalam mengatur persediaan barang agar permintaan konsumen 

dapat terpenuhi. 

3. Pihak Lain 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan infomasi 

mengenai masalah yang dibahas penulis serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk penelitian selanjutnya. 

 


