
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Saat ini, perusahaan-perusahaan domestic hingga perusahaan Internasional saling berlomba untuk 

mendapatkan laba dengan berbagai cara atau metode yang dimilikinya masing-masing. Factor utama 

yang menentukan dalam menciptakan laba yaitu dengan cara menjalankan fungsi Manajemen yang baik 

sehingga Perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. 

Salah satu focus utama yang terdapat dalam Manajemen ialah Manajemen Operasional. Dimana 

setiap Manajer Operasional selalu berada baik itu dalam perusahaan barang ataupun jasa. Tugas utama 

seorang Manajer Operasional adalah mentransformasikan bahan mentah menjadi barang jadi. Dalam 

prroses transormasi tersebut, terdapat sepuluh keputusan Manajemen Operasional, yaitu strategi dalam 

menentukan keputusand desain, lokasi, tata letak, sumber daya manusia, rantai pasok, kualitas, proses 

dan kapasitas desain, penjadwalan, persediaan dan perawatan. Salah satu dari sepuluh keputusan 

Manajemen Operasional yang menjadi topic yang memakan biaya besar yaitu “Persediaan”. 

Dalam kegiatan usaha seperti ditemui pada system manufaktur selalu dijumpai Persediaan 

(inventory) dalam berbagai bentuk antara lain bahan baku (raw material), sebagai masukan untuk 

proses produksi, bahan penolong (supplies) untuk membantu terlaksananya proses produksi, suku 

cadang (Spare Part) untuk menggantikan komponen yang mengalami kerusakan, barang setengah jadi 

(work in process), dan barang jadi (Finished good) yang siap dipasarkan kepada konsumen. Keberadaan 

manufaktur mulai dari gudang pabrik, gudang distributor, sampai gudang milik pengecer. 

Persediaan dalam suatu unit usaha dapat dikategorikan sebagai modal kerja yang berbentuk barang. 

Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban karena merupakan pemborosan (waste), tetapi 

sekaligus dianggap sebagai kekayaan (asset) yang dapat segera dicarikan dalam bentuk uang tunai. 

Karenanya agar ditemukan titik optimal pada persediaan dalam perusahaan, maka diperlukan 

perencanaan yang terbaik sehingga persediaan tidak menjadi beban melainkan sebagai alat penunjuang 

proses produksi secara optimal. 

Pada saat ini banyak perusahaan nasional bahkan perusahaan dunia menghadap permasalahan 

persediaan,  yaitu dalam mendapatkan bahan baku ataupun barang dari pemasok diakibatkan adanya 

fenomena “ketidakpastian kedatangan barang dari pemasok” atau (Lead Time) yang bersifat fluktuatif. 

Perusahaan terkadang tidak melakukan proses produksinya dikarenakan ketidak tersediaannya bahan 

baku yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan proses porduksnya. 

Seperti apa yang pernah dialami oleh perusahaan kecil dari mulai Ma Icih yang pernah kekurangan 

persediaan singkong sebagai bahan bakunya, hingga perusahaan raksasa dunia seperti Hewlett-Packard 

(HP) yang pernah mengalami kekurangan  barang di beberapa Negara diakibatkan kurang responsifnya 

rantai pasok yang dimiliki HP. Sehingga persediaan di gudang utama HP maupun dalam perjalanan 

pengiriman tersimpan terlalu lama karena tidak dikirimkan langsung tepat pada waktunya, kepada 

Negara yang membutuhkan. Sehingga memakan biaya yang sangat besar, yaitu 8%, dari nilai penjualan 

per tahunnya. Kasus ini diadaptasi dari Hamel et al (2002). 



Ketidakpastian lain yang dihadapi oleh para Manajer Operasional yang laninnya adalah 

ketidakpastian permintaan akan suatu produk. Sehingga perusahaan terkadang mengalami kekurangan 

persediaan diakibatkan permintaan yang berlebihan ataupun mengalami kelebihan persediaan 

diakibatkan permintaan ternyata lebih kecil dibandingkan produk yang ditawarkan oleh produsen. 

Sehingga terjadi penumpukan barang di gudang milik produsen yang juga akan menimbulkan biaya 

simpan yang besar. 

Seperti yang dialami oleh para produsen mobil Nisan, yang mengobral dan memberikan diskon 

besar untuk mobil Grand Livina yang dikarenakan akan keluarnya mobil Grand Livina yang baru, 

sedangkan mobil tipe lama masih terssisa banyak di gudang. 

Ketidakpastian kedatangan barang dari pemasok ataupun permintaan dari konsumen ini membuat 

para manajer persediaan mengalami kesulitan untuk menjalankan proses produksi dalam sebuah 

perusahaan. Untuk menjawab permasalahan seperti ini maka dibutuhkan metode pengendalian 

persediaan yang berlandaskan pada statistika. Dimana ketidakpastian kedatangan bahkan permintaan 

akan suatu barang dapat diketahui secara lebih baik sehingga perusahaan dapat mengantisipasi dan 

memecahkan permasalahan yang ada seperti ini. 

Begitupula yang dialami oleh Perusahaan nasional PT. Dunia Plastik yang menjadi objek penelitian 

ini memliki permasalahan dalam pengendalian persediaan yang diakibatkan ketidakpastian Lead Time 

ataupun permintaan akan produk jadinya, 

PT. Dunia Plastik, adalah sebuah perusahaan produsen barang plastic yang sering digunakan sebagai 

kebutuhan masyarakat sehari-hari. Setiap bulannya mereka menerima ratusan ribu pesanan barang-

barang plastic dari distributor plastic dan mengeluarkan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk 

mengelola persediaan bahan bakunya. Sehingga anajemen persediaan dalam perusahaan haruslah 

diperhatikan dengan baik agar dapat mengoptimalkan perputaran modal yang ada. 

Perusahaan pada saat ini membagi persediaan kedalam tiga jenis persediaan, yaitu: bahan baku 

mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Pada penelitian ini lebih diperhatikan pada persediaan 

bahan baku mentah karena perusahaan merupakan perusahaan dengan jenis usaha manufaktur yang 

melakukan pembelian bahan baku mentah dari pemasok. 

Perusahaan melakukan pengelolaan persediaannya diawali pada perhitungan jumlah produk yang 

diminta dari para distributor plastic pada akhir bulan sebelumnya untuk produksi bulan berikutnya. 

Sehingga setiap bulan departemen produksi telah memiliki rencana produksi yang pasti. Dari renccana 

produksi tersebut, maka bagian produksi melakukan perhitungan untuk kebutuhan bahan baku yang 

diperlukan untuk memenuhi taret produksi yang diperlakukan. Tidak hanya demikian, PT. Dunia Plastik 

pun terus memproduksi biji plastic rata-rata sebanyak empat ton setiap harinya yang berguna untuk 

mengantisipasi permintaan barang yang dating secara tiba-tiba atau untuk terus menjalankan proses 

produksinya karena perusahaan tidak ingin memiliki waktu dia (idle time) bagi mesin dan para 

pegawainya. 

Pada saat ini perusahaan mengalami kesulitan pengelolaan persediaan diakibatkan fluktuatifnya 

jumlah permintaan plastic setiap bulan dan fluktuatifnya kedatangan bahan baku dari pemasok, yang 

tetapi fluktuasinya memiliki distribusi tertentu. Perisahaan hanya memperkirakan tingkat fluktuatifnya 

permintaan dan kedatangan bahan baku dari pemasok. Hal ini tentu menghasilkan biaya yang tidak 

efektif bagi perusahaan karena perputaran modal perusahaan berjalan tidak optimal. 



Bila dilihat dari porses operasional perusahaan, perusahaan dihadapkan pada siste persediaan 

probabilistic. Sehingga perusahaan dapat menerapkan Model P dan Model Q pada system 

persediaannya. Model Q merupakan mekanisme pengendalian persediaan yang dikembangkan dari 

system persediaan statis yang ditemukan oleh Wilson sejak tahun 1929. Model ini merupakan model 

pertama dari penggunaan matematika dan statistika dalam bidang bisnis, yang mengutamakan tingkat 

optimasi biaya persediaan. Sedangkan model P merupakan mekanisme pengendalian persediaan yang 

menitik beratkan kepada keputusan untuk menetapkan interval waktu antar pemesanan bahan. 

Berdasarkan paparan tesebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Perbandingan 

Model P dan Model Q pada Sistem Prsediaan Perusahaan Manufaktur PT. Dunia Plastik”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan  latar belakang masalah, perusahaan harus dapat menangani masalah persediaan 

bahan baku mentah sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancer. Masalah yang dihadapi 

adalah cara mengoptimalkan persediaan bahan baku mentah, sehingga proses produksi tidak terhambat 

dan biaya persediaan tidak menjadi terlalu mahal. 

Dari berbagai masalah persediaan bahan baku mentah pada perusahaan tersebut, maka penulis 

mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan pengendalian persediaan bahan baku mentah yang dilaksanakan oleh PT. 

Dunia Plastik. 

2. Bagaimana pengaruh penerapan Model P dan Model Q, pada system persediaan PT. Dunia 

Plastik.  

3. Bagaimana perbandingan antara Model P dan Model Q yang akan dapat meningkatkan kinerja 

pengendalian Persediaan pada PT. Dunia Plastik. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengendalian bahan baku mentah yang dilaksanakan 

oleh PT. Dunia Plastik. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Model P dan Model Q, pada system persediaan PT. 

Dunia Plastik. 

3. Untuk mengetahui perbandingan pengendalian persediaan yang dilakukan oleh PT. Dunia Plastik 

dengan menerapkan Model Q dan Model P. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi: 

1. Bagi Penulis 



Diharapkan dapat menambah atau memperkaya pengetahuan tentang pengendalian persediaan 

bahan baku mentah dalam perkembangan usaha dewasa kini, dan untuk memperoleh 

pengalaman dalam mengaplikasikan teori kepada praktik sesungguhnya dilapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang objektif yang 

akan bermanfaat dalam membantu pimpinan PT. Dunia Plastik dalam bidang kegiatan 

operasional, khususnya untuk membantu pengambilan keputusan dalam rangka merencanakan 

persediaan bahan baku mentah. 

3. Bagi Pihak-pihak Lain 

penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai salah satu sumber referensi 

yang bermanfaat dan dapat menjadi penambah pengetahuan terapan serta memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena persediaan. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan utama yaitu menciptakan laba seperti yang diharapkan. 

Dalam upaya menciptakan laba tersebut, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya- sumber 

daya yang dimilikinya. Pengelolaan sumber daya agar efektif dan efisien disebut Manajemen. 

Manajemen menurut Andrew.F.Sikula dalam karya ilmiah Vina Angelina (2008,5) adalah: 

“Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.” 

Dalam memanfaatkan unsur-unsur manajemen yang diantaranya adalah, man, machine, material, 

method, money, dan market. Manajemen harus bekerja secara maksimal dalam pengelolaan setiap 

sumber daya yang dimilikinya. Salah satu yang menjadi focus dalam penelitian ini ialah  material yang 

akan membahas pengendalian persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. 

Masalah persediaan pada suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mempermudah dan memperlancar proses produksi. Akibat kekurangan atau kelebihan bahan baku 

mentah di gudang maka akan berakibat timbulnya berbagai hal, diantaranya bila perusahaan 

kekurangan bahan baku mentah pada saat akan proses produksi maka akan berakibat pada 

terhambatnya proses produksi barang-barang plastic. Sehingga perusahaan akan membeli bahan baku 

mentah secara mendadak (Back Order), yang berakibat akan menimbulkan biaya yang lebih besar dari 

biasanya, yaitu pada saat perusahaan melakukan pembelian bahan baku mentah seccara normal atau 

tidak mengalami kekurangan bahan baku. Sedangkan jika persediaan yang tersedia telalu melimpah 

maka akan berakibat dengan menumpuknya bahan baku metah yang akhirnya akan membuat 

meningkatnya biaya persediaan, karena adanya biaya penyimpanan. 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render  dalam bukunya “Manajemen Operasi” (2008,82): 



“persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang menambah fleksibilitas bagi operasi perusahaan. 

Terdapat empat fungsi persediaan, yaitu: “Decuple” atau unntuk memisahkan beberapa tahapan dari 

proses produksi, melakukan “Decouple” perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan 

persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan, mengabil keuntungan dari 

diskon kuantitas, dan melindungi terhadap inflasi dan kenaikan harga.” 

Maka perusahaan harus melakukan pengendalian persediaan bahan baku mentah secara tepat, agar 

dana yang ditanamkan pada persediaan dapat ditekan semaksimal mungkin, metode yang tepat untuk 

pengendalian persediaan probabilistic yang dihadapi perusahaan ialah menerapkan Model P dan Model 

Q. 

Persediaan probabilistic merupakan sebuah model statistic yang dapat digunakan ketika permintaan 

produk atau variable lainnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi dapat dispesifikasikan dengan 

menggunakan sebuah distribusi probabilitas. 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render dalam bukunya “Manajemen Operasi” (2008,116) Model Q 

adalah: 

“Sebuah system pemesanan EOQ (Economic Order Quantity) dengan jumlah pesanan yang sama setiap 

kalinya”. Sedangkan Model P adalah: “Sebuah system dimana pesanan persediaan dibuat pada interval 

waktu teratur”. 

Menurut Senator Nur Bahagia dalam bukunya “Sistem Inventori” (2006: 128) kebijakan persediaan 

(penggunaan model P dan model Q) dalam system persediaan probabilistic akan menghasilkan tiga 

keputusan, yaitu: Menentukan besarnya ukuran lot pemesanan ekonomis, menentukan saat pemesanan 

ulang dilakukan, dan menentukan besarnya cadangan pengaman persediaan. 
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Penelitian pengendalian persediaan ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Dr. Erick C. Jones dan 

Maurice D. Cavit dari University of Texas at Arlington (2002). Penelitian ini berjudul “Evaluating Obsolete 

Inventry in Health Care”. Tujuan dari penelitian ini adalah meminimalkan biaya persediaan dengan cara 

menjalankan system pembelian dengan optimal dan pas pada waktunya (mendekati metode Just in 

Time) sehingga biaya penyimpanan alat-alat dan kebutuhan operasinal bagi Health Care menjadi lebih 

minim. Hasil dari penelitian ini ternyata menunjukan pengurangan ongkos persediaan yang sangat 

tinggi. Sehingga profit yang didapat oleh perusahaan pun menjadi terpengaruh dan semakin meningkat. 

Selain itu, penelitian pengendalian persediaan ini sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Heese, H 

Sebastian (2007). Penelitian ini berjudul “Inventory Record Inaccuracy”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menghilangkan dampak atas kebiasaan kesalahan pencatatan antara jumlah persediaan di gudang 

dengan jumah persediaan yang berada di catatan akuntansi. Dengan permasalahan seperti ini, maka 

terjadi penggandaan biaya penyimpanan dari yang seharusnya. Hasil dari penelitian ini adalah membuat 

suatu software (perangkat lunak) yang dapat menyesuaikan antara persediaan di gudang dengan 

persediaan yang di catat bagian keuangan sehingga biaya persediaan pun menjadi semakin optimal. 

Juga penelitian mengenai persediaan ini pernah pula dilakukan oleh Pei-Jung Hseih, dan Brian H. 

Kleiner (2006) dengan judul “New Development in Inventory and Materials Management”. Dimana 

penelitian ini membaas dan menegaskan bahwa biaya persediaan itu dapat mencapai angka sekecil-

kecilnya, bahkan 0 (nol) apabila menggunakan persediaan tepat pada waktu yang dibutuhkan. 

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Nunung. A Mardiansyah (2007) yang berjudul 

“Perencanaan Pengendalian Persediaan dengan Metode Q Probabilistik Kasus Lost Sales hpada PT. 

Alisanto Penta Garment”. Dimana penelitian ini membahas tentang pemecahan masalah kekurangan 

bahan baku yang tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Setelah menerapkan Metode Q (Model 

Q pada pembahasan penulis), ternyata hasil dari penelitian menunjukan adanya peningkatan tingkat 

pelayanan yang sebelumnya 80,04%, menjadi 92,80%. 

Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka penulis mengembangkan penelitian dalam 

menggunakan Model P dan Model Q ini diharapkan pada proses pengendalian persediaan bahan baku 

mentah PT. Dunia Plastik, maka biaya persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin 

berkurang dan proses produksi akan semakin efektif serta akan meningkatkan profit bagi perusahaan. 

Juga penulis akan membandingkan antara Model P dan Model Q tersebut, guna mengetahui Model 

manakah yang lebih efisien. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

metode verifikatif.menurut Nazr (2011,54), metode deskriptif adalah: 

“metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 



Menurut Nazir (2011:54) tujuan dari penelitian deskriptif adalah: “untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisansecara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki.” 

Sedangkan metode verifikatif menurut Rasdihan Rasyad (2003:6): 

“metode yang digunakan untuk melakukan perkiraan (estimasi) dan pengujian hipotesis.” Tujuan dari 

penelitian verifikatif ini adalah penulis melakukan pengujian hipotesis yang dianalisis dengan 

menggunakan perhitungan statistika, apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Lapangan (field Research) 

Studi laoangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan survey langsung 

pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu: 

a. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan pihak internal 

perusahaan, seperti manajer perusahaan dan manajer operasional perusahaan yang 

menjadi objek penelitian. 

b. Observasi, yaitu dengan cara membaca, mencatat dan melihat secara langsung objek yang 

diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memeroleh data sekunder guna mendukung data primer 

yang diperoleh. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk memeroleh data dan informasi yang dibutuhkan serta 

mendapatkan gambaran yang lebih dalam mengenai objek yang sedang diteliti, penulis melakukan 

penelitian di PT. Dunia Plastik yang berlokasi di Jl. Cibolerang Komp Industri Kapling 21 No 203 Bandung. 

Juga penelitian ini dilakukan oleh penulis dimulai dari tanggal 9 April 2013 hingga 27 Juni 2013. 

 


