
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan pasar global yang semakin dinamis memberikan peluang 

pada para pebisnis atau pengusaha untuk terus mengembangkan bisnis atau 

usahanya. Industri keramik saat ini merupakan salah satu industri yang sedang 

berkembang. Dewasa ini keramik dapat digunakan bukan saja untuk penunjang 

kebutuhan sehari-hari namun sudah menjadi komoditas. 

Keramik merupakan barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat. 

Proses pembakaran merupakan salah satu proses pembuatan pada keramik. 

Keramik pada awalnya sebagai alat atau tempat yang digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari seperti cangkir, piring, mangkuk, asbak dan lain sebagainya. Seiring 

berjalannya waktu industri keramik samakin beragam dalam menciptakan 

produknya. Perkembangan produk keramik di Indonesia saat ini diantaranya yaitu 

keramik tile, walltile, tableware, bath and sanitary. Saat ini keramik tile tidak 

hanya sebagai penutup lantai biasa, perannya semakin berkembang yaitu sudah 

dapat disebut sebagai kunci dalam elemen desain.  

Perusahaan yang bergerak dibidang industri keramik  salah satunya yaitu 

PT. XYZ. PT. XYZ merupakan salah satu bagian dari XYZ Group. XYZ Group 

merupakan perusahaan yang bergerak di industri keramik. XYZ group juga 

merupakan produsen dan distributor yang terdapat di beberapa negara yaitu 

Indonesia, Malaysia, China, Vietnam dan Spanyol.  

Berkembangnya industri keramik menuntut PT. XYZ untuk 

mengembangkan bisnisnya, salah satunya dengan berusaha untuk menaikan 

kapasitas produksi,  serta berupaya agar jumlah penjualan diatas kapasitas 

produksi. Pada Tabel 1 terlihat untuk mencukupi kebutuhan pasar maka PT. XYZ 

melakukan import tile nya dari PT. XYZ negara lain. Hal ini memberikan peluang 

bahwa sebenarnya apabila output PT. XYZ ini bisa melebihi penjualan maka 

import dari PT. XYZ negara lain akan jauh berkurang. 

 

Tabel 1 Data penjualan tile dan output produksi PT. XYZ 

Tahun Penjualan tile  

(juta m
2
) 

Output produksi 

PT. XYZ 

(juta m
2
) 

2009 1.9 0.1 

2010 2.3 0.1 

2011 3.1 0.1 

2012 3.5 1.7 

2013 3.7 1.8 

2014         3.8 2.3 
 

 

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur, sehingga pada perusahaan 

ini manajemen operasi sangat dibutuhkan sekali dalam menjalankan aktivitasnya. 

Pada manajemen operasi salah satu hal yang penting yaitu strategi pengendalian 
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persediaan bahan baku. Pada prinsipnya dengan adanya persediaan maka 

mempermudah atau memperlancar jalannya operasi suatu perusahaan dalam 

menjalankan usahanya. Persediaan bahan baku penting bagi suatu perusahaan 

karena jumlah persediaan akan menentukan atau mempengaruhi kelancaran 

produksi serta keefektifan dan keefesienan suatu perusahaan, sehingga persediaan 

bahan baku harus diawasi dan dikendalikan dengan baik.  

Dampak dari kurang terkendalinya persediaan bahan baku akan merugikan 

perusahaan. Apabila persediaan bahan baku berlebih maka akan terjadi overstock 

atau kelebihan barang sehingga mengakibatkan penumpukan barang. Penumpukan 

barang mengakibatkan tidak produktifnya modal yang tertanam dan terjadinya 

kenaikan biaya simpan serta kemungkinan terjadinya barang mati (non moving) 

sangat besar. Apabila kehabisan persediaan atau barang yang kita butuhkan 

ternyata tidak ada (shortage/out of stock) di persediaan mengakibatkan adanya 

permintaan yang tidak terpenuhi dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan. Persediaan sebaiknya ditekan serendah mungkin dengan waktu 

tunggu yang sesingkat mungkin. Metodologi praktek produksi yang memfokuskan 

penggunaan dan pemberdayaan sumber daya untuk menciptakan value bagi 

pelanggan disebut lean manufacture, caranya adalah dengan menghilangkan waste 

(pemborosan) yang terjadi pada proses produksi sehingga lebih efektif dan efisien, 

dengan kualitas output yang lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Gaspersz dan 

Fontana (2011) bahwa pendekatan lean bertujuan untuk menghilangkan 

pemborosan atau waste elimination, memperlancar aliran material, produk dan 

informasi, serta peningkatan terus menerus. 

Pada PT. XYZ persediaan bahan baku terbagi menjadi enam kategori yaitu 

base material, colorant, consumable, decorative, packaging, dan sparepart. Base 

material adalah bahan dasar utama untuk pembuatan keramik. Base material pada 

PT XYZ terdiri dari clay, feldspar, kaolin, lignosulphonate, silica, sodium tri poly 

phospat (STPP), talcum, zirconium, alumina balls dan  deflox. Sumber pengadaan 

base material berasal dari lokal dan impor. Base material seringkali terkendala 

kualitas yang kurang stabil atau kebijakan pemerintah untuk melindungi kawasan 

pertambangan yang termasuk kawasan yang dilindungi.  

Colorant adalah bahan baku pewarna, yang digunakan untuk memberikan 

warna sesuai dengan yang diinginkan. Consumable adalah bahan baku yang 

langsung habis apabila digunakan dan tidak menempel pada produk. Decorative 

adalah bahan baku yang berfungsi sebagai hiasan atau pelengkap dari suatu 

produk. Packaging adalah bahan-bahan untuk proses pengemasan. Sparepart 

adalah bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk keperluan mesin. 

Pada Gambar 1 terlihat secara persentase penggunaan bahan baku base 

material mencapai 52.5% dari total persediaan, artinya kapasitas untuk base 

material lebih dari setengahnya, sehingga base material perlu mendapat perhatian 

serius untuk dikendalikan agar lebih efisien. Base material ini adalah bahan baku 

yang sangat penting pada proses pembuatan keramik apabila tidak ada maka 

proses awal produksi keramik tidak dapat berjalan, sehingga dapat dipastikan 

produksi akan terganggu dan berhenti. Ketersediaan bahan baku base material 

adalah penting untuk menjamin kelancaran produksi namun bukan artinya harus 

memiliki persediaan yang sangat besar. Persediaan base material ini tetap harus 

diperhitungkan, direncanakan dan dikendalikan dengan baik.  

 

http://shiftindonesia.com/seven-deadly-waste-dalam-business-process/
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Gambar 1 Persentase rata-rata penggunaan bahan baku periode 2013-2014  

berdasarkan nilai 

Perusahaan menargetkan total kecukupan persediaan untuk bahan baku 

base material untuk lokal satu bulan dan untuk impor dua setengah bulan. Pada 

Tabel 2 terlihat bahwa persediaan bahan baku tiga bulan terakhir pada tahun 2014 

pada base material diatas target perusahaan. Kecukupan barang yang melebihi 

dari tiga bulan, artinya jumlah persediaan barang bisa mencukupi sampai lebih 

dari tiga bulan kedepan. Dari Tabel 2 terlihat bahwa ada yang mencapai 25 bulan, 

artinya kebutuhan tersebut dapat mencukupi untuk 25 bulan kedepan. Kecukupan 

barang yang sampai lebih dari 24 bulan ini memiliki cadangan yang terlalu besar, 

tidak efisien sehingga terjadi pemborosan (waste). Keadaan persediaan ini 

menunjukan ketidak efisienan pada pengendalian bahan baku.  

 

Tabel 2 Lama kecukupan persediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi 

Bahan baku Oktober 2014 

(bulan) 

November 2014 

(bulan) 

Desember 2014 

(bulan) 

Base material    4.2    4.1  5.8 

Colorant   4.2    3.2   3.4 

Consumable 14.6  14.0 16.2 

Decorative   6.7   7.6   8.9 

Packaging   1.8   1.6   1.5 

Sparepart 23.7 23.9 25.1 

 

  Pada Tabel 3 terlihat pada base material persediaan di bulan Desember 

2014 dan pengunaan rata-rata pada tahun 2013-2014 paling terbesar. Jumlah 

persediaan di bulan Desember 2014 sebesar 23 580 000 kg dengan penggunaan 

rata-rata di tahun 2013-2014 sebesar 5 683 000 kg, dari data ini terlihat bahwa 

jumlah persediaan jauh lebih besar dari penggunaan, sehingga jumlah persediaan 

ini dapat mencukupi untuk kebutuhan produksi lebih dari tiga bulan, hal ini tidak 

sesuai dengan target perusahaan. Perusahaan berharap dapat menurunkan jumlah 

persediaan tersebut agar sesuai dengan target yang diharapkan.  
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Tabel 3 Persediaan dan rata-rata penggunaan untuk produksi berdasarkan jumlah 

 

Bahan baku 

Persediaan  Desember 2014  

(ribu) 

Rata-rata penggunaan 2013-2014 

(ribu) 
Base material (kg) 23 580    5 683 

Colorant (kg)        61         22 

Consumable (pcs)        51         12 

Decorative (kg) 247         29 

Packaging (pcs) 573       247 

Sparepart (pcs) 131         15 

Total        24 643     6 008 

 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata penggunaan bahan baku berdasarkan 

nilai sebesar 5.6 milyar rupiah sedangkan perusahaan memiliki persediaan di akhir 

bulan Desember 2014 sebesar 43.6 milyar rupiah dengan penggunan terbesar yaitu 

pada base material. Rata-rata penggunaan pada base material sebesar 2.9 milyar 

rupiah sedangkan persediaan di akhir bulan Desember 2014 sebesar 17.2 milyar 

rupiah, nilai persediaan ini terlalu berlebihan, lebih dari tiga bulan untuk 

kebutuhan produksi. Persediaan harus dapat ditekan agar biaya yang dikeluarkan 

akibat adanya persediaan menjadi turun, sehingga akan tercapai efisiensi.  

 

Tabel 4 Persediaan dan rata-rata penggunaan untuk produksi berdasarkan nilai 

 

Bahan baku 

Persediaan Desember 2014 

(juta rupiah) 

Rata-rata penggunaan 2013-2014 

(juta rupiah) 

Base material  17 280        2 974        

Colorant  1 365          404  

Consumable 6 337          392  

Decorative 5 302          594 

Packaging 1 209          817  

Sparepart 12 137          484  

Total 43 630 5 665 

 

Penjelasan diatas menunjukan pentingnya untuk dilakukan penelitian 

mengenai pengendalian persediaan bahan baku base material di PT. XYZ. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan metode 

persediaan bahan baku base material yang lebih efisien. Penelitian ini pun 

menganalisis seberapa banyak jumlah yang dibutuhkan, berapa banyak jumlahnya 

setiap kali pemesanan, waktu pemesanan dan frekuensi pemesanan 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas bahwa pengendalian 

persediaan bahan baku sangatlah penting bagi perusahaan, maka permasalahan 

yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah :  

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kondisi persediaan bahan baku base 

material berlebih di PT XYZ ? 

2. Bagaimana agar persediaan bahan baku base material dapat dikendalikan ? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kondisi persediaan bahan baku 

base material berlebih di PT XYZ  

2. Menganalisis agar persediaan bahan baku base material dapat dikendalikan  

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Masukan kepada PT. XYZ dalam mengendalikan persediaan bahan baku base 

material.  

2. Sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

mengikuti kegiatan perkuliahan, serta untuk memperluas wawasan berfikir 

dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian 

persediaan bahan baku base material. 

3. Dasar untuk penelitian lebih lanjut dan sebagai sumbangsih terhadap ilmu 

pengetahuan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup kerja PT. XYZ yang 

berlokasi di Gunung Puteri, Bogor. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang 

menyebabkan kondisi persediaan bahan baku base material berlebih serta 

menganalisis agar persediaan bahan baku base material dapat dikendalikan. Base 

material ini memiliki jumlah dan jenis yang banyak maka penelitian ini dibatasi 

pada jenis base material yang tergolong pada kelompok A berdasarkan hasil 

analisis klasifikasi ABC. Hasil akhir penelitian ini adalah memberikan 

rekomendasi hasil penelitian pada PT. XYZ. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Lean  

Lean merupakan hal atau sesuatu bagaimana menghilangkan waste 

(pemakaian sumber daya yang tidak memiliki nilai tambah) disepanjang bisnis 

proses. Perusahaan yang menerapkan lean manufacture akan melakukan 

pengurangan persediaan semaksimal mungkin untuk menekan pemborosan. Salah 

satu  pemborosan yang biasanya terjadi pada perusahaan manufaktur yaitu dengan 

menyimpan persediaan yang besar. Menurut Gaspersz dan Fontana (2011) 

pemborosan pada persediaan material meliputi persediaan pengaman, kelebihan 

material, material yang usang, waktu inspeksi kedatangan material yang lama, 

kehilangan persediaan, terlalu banyak pemasok, terlalu banyak pesanan 

pembelian, keterlambatan pengiriman, fasilitas yang besar atau luas untuk 
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