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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang berfokus pada pencapaian 

keuntungan untuk kelangsungan perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat tercapai 

jika perusahaan mempunyai perencanaan yang baik dalam setiap kegiatannya. 

Ketika laba sebuah perusahaan tersebut baik maka akan menjadi ukuran bahwa 

perusahaan tersebut baik. Perusahaan harus memiliki strategi dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Strategi bisnis yang diambil harus diimplementasikan melalui 

strategi fungsional perusahaan.  

Strategi fungsional dalam pengadaan bahan baku menjadi strategi yang 

penting dalam meningkatkan efiktivitas dan efisiensi pengadaan. Kegiatan dalam 

sebuah perusahaan sangat didukung oleh persediaan yang dapat mempengaruhi 

keuntungan yang akan diperoleh. Persediaan ini diperoleh dari pemasok yang 

ditunjuk perusahaan berdasarkan kriteria yang diinginkan perusahaan. Akan tetapi 

menjadi sangat penting hubungan baik dengan pemasokagar bahan baku yang 

diinginkan perusahaan tetap ada. 

Perusahaan memiliki kriteria tersendiri dalam pemenuhan bahan baku. 

Secara umum Verma dan Pullman (1998) menggunakan lima kriteria pemasok 

yang harus diperhatikan yakni biaya komponen bahan baku, kualitas komponen 

bahan baku, jangka waktu pengiriman, ketepatan waktu pengiriman, dan 

fleksibilitas dalam penggantian pesanan. Akan tetapi setiap perusahaan pasti 

memiliki kriteria khusus selain kriteria umum tersebut. 

Salah satu industri yang membutuhkan kontinuitas bahan baku adalah 

industri pengolahan kayu. Saat ini di Indonesia sendiri banyak berdiri industri 

kayu, namun disisi lain sumber bahan baku tidak mudah untuk mendapatkannya. 

Peraturan Menteri Kehutanan No.38/Menhut-II/2009 Jo. Peraturan Menteri 

Kehutanan No.P.68/Menhut-II/2011 mengenai SVLK yakni Sistem Verifikasi 

Lagalitas Kayu atau persyaratan dalam pemenuhan legalitas kayu/produk kayu 

serta Peraturan Kementrian LHK No. P.21/MenLHK-II/2015 mengenai 

penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, salah satunya menetapkan 

tentang legalitas kayu dan pengangkutan hasil hutan. Hal ini berkaitan dengan 

perolehan bahan baku perusahaan harus memilih pemasok yang legal dan sumber 

yang kontiniu untuk memenuhi bahan baku perusahaan.  

PT XYZ yang bergerak dalam pengolahan kayu menjadi berbagai produk 

juga tidak terlepas dari pemenuhan persediaan. Terutama mengenai bahan baku 

yang digunakan yakni kayu yang saat ini tidak mudah mendapatkannya terkait 

kuantitas dan tidak banyak pemasok yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. 

Terdapat dua masalah umum yakni seberapa besar angka minimum kebutuhan 

serta mengenai tingkat kemampuan pemasok (Harding 1984). Sehingga 

perusahaan harus dapat melihat pemasok yang mampu memenuhi kebutuhan 

bahan baku serta menjaga hubungan dengan baik agar pemasok dapat memenuhi 

kebutuhan perusahaan.  
Pemenuhan persediaan berawal dari peramalan bahan baku. Hal ini 

berkaitan terhadap jumlah yang akan dipesan untuk periode berikutnya. Jika 

peramalan tidak tepat, maka akan dapat memberikan dampak yang kurang baik. 
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Jika peramalan berlebih dari penggunaan, maka akan ada biaya tambahan dari 

bahan baku yang berlebih. Sebaliknya, jika peramalan lebih rendah dari 

penggunaan nyata maka proses produksi akan terganggu karena kekurangan bahan 

baku.  

 Perencanaan bahan baku menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan 

sebuah perusahaan. Tanpa adanya bahan baku maka mustahil sebuah proses 

produksi dapat berjalan dengan lancar. Jika proses produksi tidak berjalan maka 

perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan. Perancanaan bahan baku tidak 

terlepas dari peramalan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sangat berkaitan 

dengan berapa banyak bahan baku yang akan digunakan berikutnya. Bukan hanya 

berkaitan dengan produksi tetapi juga terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memenuhi persediaan 

berdasarkan kebutuhan dalam memenuhi permintaan dengan biaya yang seefisien 

mungkin, sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. 

 Kendala yang terjadi tersebut juga dipengaruhi situasi perusahaan. Situasi 

ekternal dan internal perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap kendala 

tersebut. Strategi yang diambil dari situasi perusahaan dapat digunakan untuk 

mengantisipasi kendala-kendala tersebut. Strategi fungsional bagian pengadaan 

menjadi strategi yang dapat diambil untuk mempengaruhi efektivitas dan efisiensi 

persediaan. 

  

 

Rumusan Masalah 

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu 

yang sudah lama berdiri. Perusahaan ini memiliki tingkat permintaan yang cukup 

tinggi sehingga membutuhkan bahan baku yang cukup untuk memenuhi 

permintaan dan keberlangsungan proses produksi. Banyaknya jenis bahan baku 

yang digunakan membuat perusahaan harus memiliki kerjasama dengan pemasok 

dalam memenuhi bahan baku yang diinginkan. Tingkat permintaan yang tidak 

pasti membuat perusahaan harus memiliki perhitungan persediaan bahan baku 

yang tepat agar tidak terjadi inefisiensi atau waste. Selain itu permintaan yang 

semakin variatif menjadikan perusahaan harus dapat memenuhi permintaan 

tersebut. Jika hal ini terjadi diperlukan adanya strategi bisnis dan perbaikan dalam 

melihat pemenuhan persediaan yang paling minimum untuk produksi sehingga 

biaya yang dikeluarkan tetap minimum. Berdasarkan hal tersebut maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi perusahaan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi 

persediaan? 

2. Apakah pemenuhan bahan baku yang dilakukan perusahaan selama ini terkait 

dengan jumlah persediaan sudah efisien? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis strategi fungsional perusahaan berdasarkan situasi perusahaan. 

2. Merumuskan kebijakan pengelolaan bahan baku yang efisien bagi PT XYZ 

serta memberikan alternatif solusi dalam pengendalian bahan baku. 
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Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi untuk memperbaiki kinerja pemesanan bahan baku di 

masa yang akan datang dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan perusahaan 

2. Membantu memberikan informasi tambahan atau sebagai pustaka pada peneliti 

selajutnya mengenai efisiensi bahan baku 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan sebagai berikut: 

1. Data bahan baku yang diamati merupakan bahan baku yang masuk kedalam 

kelas A pada klasifikasi ABC. 

2. Analisis manajemen hubungan perusahaan dengan pemasok dalam  pengadaan 

bahan baku. 

3. Kajian penelitian ini sampai pada tahap memberikan alternatif strategi 

pengadaan bahan baku. 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Strategi 

Strategi merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah perusahaan 

pasti memiliki strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan 

tersebut, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti yang 

dikemukakan Hamel dan Prahalad (1995), strategi dimulai dari apa yang dapat 

terjadi bukan berdasarkan apa yang terjadi sebagai pertimbangan dalam 

mengambi tindakan strategi yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan 

terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan konsumen dimasa yang akan datang.  

Menurut Umar (2002) strategi memiliki tingkatan yang berbeda. Perusahaan 

konglomerasi atau grup memiliki tiga tingkatan yakni corporate strategy, business 

unit strategy, dan fungtional strategy. Akan tetapi jika perusahaan tidak memiliki 

anak perusahaan atau hanya satu bisnis usaha, maka hanya memiliki dua tingkatan 

yakni corporate strategy dan fungtional strategy. Corporate strategy dan business 

unit strategy merupakan strategi pada tingkatan perusahaan, sedangkan fungtional 

strategy merupakan strategi pada tingkatan fungsional seperti bagian keuangan, 

SDM, pemasaran, dan operasi. Strategi fungsional merupakan penerapan strategi 

perusahaan. Bagian perusahaan melakukan strategi-strategi yang berdampak 

terhadap bagian tersebut dan mencapai tujuan perusahaan berdasarkan strategi 

perusahaan.  
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