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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Penelitian 

Salah satu sumber yang dapat mendukung dan memperlancar operasi pada 

bidang industri manufaktur maupun perusahaan dagang yaitu dibutuhkan adanya 

kecukupan persediaan, baik berbentuk bahan mentah, barang dalam proses 

maupun barang jadi. Persediaan dapat digunakan sebagai bahan baku yang akan 

diproses oleh pabrik menjadi produk akhir, kemudian disimpan digudang utama, 

dan menyerahkannya kepada setiap level distribusi guna mempertahankan 

ketersediaan produk. Berkaitan dengan hal tersebut sebagai perusahaan yang 

terpisah dalam kegiatan bisnisnya, setiap level distribusi melakukan pengendalian 

persediaan dan distribusi produk akhir secara terpusat  saat menentukan sejumlah 

pengadaan.  

Pengendalian persediaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti 

melakukan pengadaan dengan waktu yang tepat pada saat merencanakan dan 

menentukan tingkat pengadaan yang diperlukan sesuai dengan kuantitas yang 

dibutuhkan secara berkesinambungan, mengurangi resiko kerusakan produk, atau 

lainnya yang dapat merugikan perusahaan seperti kehilangan maupun pemborosan 

pengeluaran biaya di dalam pengendalian persediaan. 

Seperti pada Depo PT. Tirta Investama Bandung, perusahaan ini bertindak 

sebagai central supply yang terafiliasi kedalam AQUA Group yang aktivitas 

utama perusahaan bertanggung jawab dalam mendistribusikan berbagai produk 

AQUA, MIZONE, dan VIT. Berdasarkan obvesrvasi dan perolehan data yang 

tersedia mengenai volume penjualan masing-masing produk yang diawali dari  

tahun 2014 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel berikut;  
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Tabel.1.1 Volume Penjualan PT Tirta Investama Bandung 

Produk Tahun 2014 Tahun 2015 

AQUA Gallon 2,301,703 2,670,739 

Small Package Size : /-karton   

AQUA :   

240 ML 1x48  382,413 388,911 

330 ML 1x24 182,487 202,948 

600 ML 1x24  448,691 514,865 

750 ML 1x 18 *september-desember 2014 * 8,022 42,829 

1500 ML 1x12 212,653 256,991 

MIZONE :    

500 ML ORANGE LIME 1x12 92,941 98,417 

500 ML PASSION FRUIT 1x12 23,758 #NA 

500 ML LYCHEE LEMON 1x12 155,550 146,930 

500 ML MIZONE APPLE GUAVA 1x12 82,858 101,141 

500 ML MANGGA KWENI 1x12 79,929 57,829 

500 ML COCOPINA 1x12 7,733 14,091 

1500 ML MIZONE LYCHEE LEMON 1x6 7,039 #NA 

500 ML COOLIN BLEWAH 1x12 12,441 #NA 

500 ML MIZONE FRESH IN APPLE 1x12 #NA 30,805 

500 ML MIZONE FRESH IN STRAW 1x12 #NA 28,361 

VIT :    

350 ML LEVITE JERUK 1x12 #NA 11,435 

350 ML LEVITE JAMBU 1x12  #NA 10,543 

Sumber: PT. Tirta Investama Bandung [Lampiran A] 

Merunjuk pada tabel 1.1, jika dilihat berdasarkan angka volume penjualan 

dari berbagai produk yang tersedia di perusahaan yaitu pada brand Aqua sebagai 

produk yang memperoleh nilai volume penjualan yang tertinggi daripada produk 

lainnya, sehingga fokus utama pada penelitian ini hanya ditujukan pada produk 

Aqua Small package size dengan ukuran 1500ml, 600ml, 330ml, 240ml.  

Ditinjau dari aktivitas pengendalian persediaannya,perusahaan melakukan 

setiap kali pengadaan dengan memaksimalkan pada angkutan kendaraan yang 

masing-masing truk hanya dapat mengangkut satu varian produk atau tidak dapat 

dikombinasikan dengan produk lainnya. Perkiraan kebutuhan yang dilakukan 

perusahaan pun tidak menggunakan metode kuantitatif forecasting dikarenakan 

perencanaan dan penjadwalan yang dilakukan yaitu berdasarkan siklus waktu 

/per-satu minggu. Artinya, aktivitas pengendalian persediaan lebih mengutamakan 
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pada data persediaan aktual maupun rata-rata penjualan selama per-minggu yang 

telah diperbaharui sebagai acuan dalam mengestimasi jumlah pengadaan.  

Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian adm. distribusi 

yaitu Bapak Herizal, setiap akan dilakukan pengadaan ini akan menyesuaikan 

dengan rata-rata penjualan kumulatif dan perhitungannya sesuai dengan target 

pemenuhan kebutuhan untuk periode berikutnya, sehingga dalam satu kali 

penetapan ukuran pengadaan ini, lebih baik menetapkan dua hingga tiga kali lipat 

dari rata-rata penjualan periode sebelumnya dengan tujuan untuk mengantisipasi 

bila tejadi kenaikan permintaan pada periode minggu berikutnya. Sehingga 

mengacu pada kondisi tersebut, pengendalian yang ada pada perusahaan tidak 

menggunakan metode persediaan dengan mempertimbangkan jumlah pemesanan 

yang ekonomis dalam menentukan kuantitas pengadaan kepada pabriknya juga 

lebih menggunakan intuisi atau pengalaman dalam setiap pengadaannya.  

Dampak dari kedua hal tersebut yaitu terjadi tingkat persediaan yang 

tinggi sebagai akibat dari adanya pengadaan secara rutin, sehingga menyebabkan 

frekuensi pengadaan dan rata-rata tingkat persediaan menjadi tinggi.  

 

Sumber: Data Gudang PT Tirta Investama yang diolah 

Gambar 1. Total Rata-Rata Persediaan Produk Tahun 2014-2015 

Hal ini pula yang dapat menyebabkan ukuran lot untuk setiap kali 

pengadaan menjadi tidak ekonomis jika aktivitas pengadaan dilakukan tidak tepat 

pada waktunya dan tidak sesuai dengan kuantitas kebutuhan, karena dapat 

beresiko menambah persediaan yang ada pada kuantitas yang berlebih. Dengan 
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kata lain, jika perusahaan mengambil keputusan terlalu cepat ataupun tidak 

berdasarkan pada titik pemesanan kembali, juga penentuan kuantitasnya pun 

menggunakan intuisi, maka akan beresiko pada meningkatnya persediaan. Padahal 

jika tidak melakukan pengadaan di awal pun permintaan customer masih dapat 

dipenuhi sampai periode berikutnya yang dapat dilakukan jika perusahaan 

menyediakan persediaan pengaman selama  masa Lead Time pemenuhan kembali 

persediaan.  

Mengingat pentinya persediaan bagi perusahaan tentu diperlukan adanya 

sebuah evaluasi mengenai pengendalian persediaan yang selama ini telah 

diterapkan. Seperti yang telah diketahui bahwa persediaan adalah salah satu aset 

yang tertanam juga didalamnya terdapat biaya yang melekat, seperti biaya dalam 

melakukan pemesanan maupun biaya dalam penyimpanan. Maka dari itu perlu 

adanya peninjauan kembali pada aktivitas perencanaan dan penjadwalan dengan 

memperhitungkan kuantitas pengadaan, jumlah persediaan dan jumlah kebutuhan 

agar persediaan tidak mengalami kelebihan maupun kekurangan pada saat waktu 

dibutuhkan. Karena essensinya persediaan akan selalu ada untuk mengantisipasi 

fluktuasi permintaan yang tidak terduga, tetapi perlu di usahaan untuk 

meminimalisir jumlah stok karena banyaknya persediaan akan berelevansi dengan 

tingginya biaya persediaan.  

Meskipun dalam aktivitas mengendalikan persediaan tidaklah mudah, 

diharapkan agar perusahaan dapat menerapkan pengendalian persediaan yang 

efektif mengenai berapa bayak harus memesan, kapan harus memesan, berapa 

banyak persediaan yang harus ada di gudang agar tidak terjadi kekurangan 

maupun kelebihan. Pada penelitian ini, metode persediaan yang dapat digunakan 

dalam menentukan ukuran kuantitas pengadaan dengan pendekatan metode Lot 

Sizing yaitu Economic Order Quantity (EOQ) dan Periodic Order Quantity 

(POQ). Alasan pemilihan kedua metode tersebut yaitu karena dapat menentukan 

ukuran lot yang paling ekonomis sehingga biaya persediaan menjadi optimal. 

Letak perbedaan dari kedua metode tersebut yaitu jika pada metode EOQ 

mengacu pada jumlah kuantitas sekali pengadaan yang tetap dengan intveral 
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waktu yang tidak tetap, sedangkan metode POQ mengacu pada interval waktu 

yang tetap dengan jumlah kuantitas sekali pengadaan yang tidak tetap.  

Adapun kerangka kerja yang digunakan dalam perencanaan, penjadwalan 

distribusi yaitu menggunakan teknik Distribution Requirement Planning (DRP). 

Menurut Gazpersz (2004), DRP adalah metode yang memberikan kerangka kerja 

untuk menerapkan centralized push sytem dalam manajemen distribusi inventory.  

Sehingga berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Metode 

Economic Order Quantity dan Periodic Order Quantity Dalam Teknik Lot 

Sizing (Studi Kasus Pada PT. Tirta Investama Bandung)” 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Permasalahan yang dikemukakan yaitu sebagai berikut; 

 Tingkat rata-rata persediaan perusahaan sangat tinggi. 

 Penentuan kuantitas pengadaan tidak memperhitungkan jumlah 

pesanan yang paling ekonomis (EOQ), karena perusahaan lebih 

memperhitungkan jumlah muatan truk. 

 Perusahaan lebih melihat data rata-rata penjualan selama per-

minggu daripada menggunakan metode kuantitatif forecasting.  

Berdasarkan deskripsi yang telah diuraikan, maka beberapa rumusan 

permasalahan sebagai berikut;  

1. Bagaimana hasil perbandingan dari penggunaan metode Economic 

Order Quantity (EOQ) dan Periodic Order Quantity (POQ)?  

2. Bagaimana perencanaan dan penjadwalan yang diterapkan di 

perusahaan sudah dikatakan optimal dalam menentukan kuantitas 

setiap kali pengadaannya? 

3. Faktor apa yang menjadi kendala dan hambatan metode EOQ dan 

POQ jika diterapkan di perusahaan?  
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4. Metode mana yang lebih tepat digunakan dalam perencanaan dan 

penjadwalan persediaan pada periode selanjutnya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk; 

1. Untuk mengetahui hasil perbandingan Metode Economic Order 

Quantity (EOQ) dan Periodic Order Quantity (POQ). 

2. Untuk mengetahui optimalisasi perencanaan dan penjadwalan yang 

ada di perusahaan dalam menentukan kuantitas pengadaan. 

3. Untuk mengetahui faktor, kendala dan hambatan penggunaan 

metode EOQ dan POQ jika diterapkan pada perusahaan. 

4. Untuk mengetahui metode yang lebih tepat dalam perencanaan dan 

penjadwalan persediaan pada periode selanjutnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diperolehnya informasi dari penelitian ini diharapkan akan 

memperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung: 

1. Bagi Akademisi 

Memahami, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang 

telah dipelajari semasa perkuliahan khususnya pada konsentrasi 

manajemen operasional pada persediaan, serta mempelajari aktivitas 

pengendalian produk yang ada di perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

Memberikan masukan dan pertimbangan dalam merencanakan dan 

menjadwalkan pengadaan. 

 



7 
 

 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan studi analisis pada 

perusahaan maupun mengembangkan lebih lanjut dengan kajian bahasan 

topik penelitian yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Penjelasan singkat dan gambaran umum mengenai penelitian yang 

dilakukan yang terdiri dari  latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini mencangkup teori-teori yang berkaitan dengan bahasan topik 

penelitian, dan teori-teori pendukung lainnya yang digunakan dalam 

pencapaian pemecahan masalah yang diteliti. Landasan teori tersebut 

diperoleh melalui referensi buku yang berkaitan dengan aspek manajemen 

operasional seperti persediaan, perencanaan dan pengendalian persediaan, 

model persediaan, peramalan permintaan. Serta memuat beberapa referensi 

jurnal penelitian dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai 

topik penelitian yang relevan sesuai dengan tema penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan cara pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan 

alat analisis yang ada dan mendeskripsikan prosedur penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Memuat beberapa analisis terhadap masalah yang terjadi selama penelitian 

dilakukan dan menginterpretasikan terhadap hasil yang diperoleh. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan berdasarkan 

pembahasan masalah yang diteliti sesuai dengan tujuan diadakannya 

penelitian dan memberikan masukan atau pertimbangan bagi yang terlibat 

langsung dalam pengambilan keputusan maupun yang akan melanjutkan 

dalam menganalisis persediaan.  

 


