
I PENDAHULUAN 

A. Latar Befakang Masalah 

Badan Usaha atau perusahaan didirikan bertujuan memperoleh keuntungan. 

Untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang maka 

masalah yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kontinuitas perusahaan dimasa 

sekarang dan yang akan datang. Dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini 

kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kontinuitas sangatlah menentukan. 

Salah satu cara untuk mempertahankan perusahaan dalam kondisi seperti sekarang 

ini dengan mengelola dana, mesin, tenaga ke j a  dan material secara efesien. 

Adanya inefisiensi terhadap faktor-faktor produksi di atas akan berbahaya 

bagi perusahaan. Disamping itu, perusahaan juga h a s  memperhatikan faktor- 

faktor eksternal seperti misalnya kebijaksanaan perusahaan pesaing, kebijaksanaan 

pemerintah, dan nilai tukar dollar yang tidak menentu. 

Salah satu masalah yang sering dialami oleh perusahaan adalah masalah 

produksi. Produksi di dalam perusahaan merupakan kegiatan yang cukup penting. 

Apabila kegiatan produksi dalam suatu perusahaan ini terhenti, maka perusahaan 

tersebut akan berhenti pula. Demikian pula seandainya terdapat berbagai macam 

hambatan yang mengakibatkan tersendatnya kegiatan produksi dalam suatu 

perusahaan, maka seluruh kegiatan akan terhenti pula. Begitu pentingnya kegiatan 
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produksi dalam suatu perusahaan, sehingga perusahaan hams selalu memperhatikan 

unsur-unsur yang menyangkut produksi tersebut. 

Faktor material bahan dasar merupakan salah satu faktor yang menentukan 

terhadap kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, masalah persediaan bahan 

baku hams diperhatikan baik-baik. Kekurangan bahan baku yang tersedia akan 

berakibat terhentinya proses produksi karena habisnya bahan untuk diproduksi, 

yang mana tentu saja merupakan kerugian bagi produksi. Akan tetapi terlalu 

besamya persediaan bahan baku juga merupakan suatu kerugian bagi perusahaan, 

karena dengan besarnya persediaan, maka beban-beban ongkos yang dipikul 

perusahaan guna menyimpan dan memelihara bahan tersebut selama penyimpanan 

di gudang akan bertambah besar pula. Belum lagi resiko kerusakan bahan selama 

berada di gudang. Tetapi pada dasarnya setiap perusahaan akan menyiapkan bahan 

baku produksi sesuai dengan kebutuhan. 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pengendalian persediaan bahan 

baku pada suatu perusahaan adalah penting sekali terutama didalam menentukan 

jumlah persediaan bahan yang hams ada dalam perusahaan. Waktu pemesanan 

kembali, serta pembelian yang paling ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar 

kontinuitas proses produksi tejamin dengan biaya yang minimum sehingga akan 

dicapai efisiensi dari suatu perusahaan. 

Mengingat pentingnya pengendalian persediaan dalam upaya menekan 

biaya-biaya persediaan seminimum mungkin, juga untuk mengetahui apakah 
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pengendalian persediaan telah dilaksanakan secara baik pada perusahaan CV. 

JAYA RAYA ABADI Bandar Lampung, maka masalah pengendalian persediaan 

bahan baku akan dijadikan topik dalam tesis ini. 

Pengawasan persediaan bahan baku (Znventoy Control) sangat berpengaruh 

dalam menjamin kelancaran proses produksi. Karena tujuan perusahaan adalah 

untuk mendapatkan laba, maka perusahaan harus dapat tumbuh dan berkembang 

serta memperkuat posisinya pada masa yang akan datang agar memperoleh laba 

yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan perusahaan mendapatkan laba yang 

optimal, maka hendaknya perusahaan juga mengadakan penguasaan terhadap 

persediaan bahan baku untuk membuat kecap tersebut. 

Yang perlu diperhatikan dalam penguasaan bahan baku agar mendapatkan 

keuntungan yang optimal adalah : 

1. Berapa jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis 

2. Berapa besar biaya persediaan minimum yang hams dimiliki oleh 

perusahaan 

3. Berapa besar persediaan pengaman serta kapan dilakukan pemesan kembali agar 

proses produksi dapat berjalan terus. 
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C. Batasan dan Ruang Lingkup 

Lingkup dalam masalah ini dibatasi sebagai berikut: 

a. Hanya pada pengawasan pengadaan persediaan bahan baku di perusahaan kecap 

CV. Jaya Raya Abadi Bandar Lampung dari bulan Januari 1997 sampai dengan 

September 1999. 

b. Bahan baku yang digunakan untuk kelancaran proses produksi terdiri dari bahan 

baku utama seperti kacang kedele dan gula merah, serta bahan baku sampingan 

seperti daun salam, adas, pekat, lada dan garam. 

c. Adapun jenis persediaan yang ada dalam perusahaan kecap KG terdiri dari 

persediaan bahan baku (Raw Material), persediaan bahan baku setengah jadi 

(working in proces goods ) dan persediaan barang jadi (Finished Goods). 

d. Dalam tesis ini penulis membatasi masalah hanya pada persediaan bahan baku 

(Raw Material) yang pokok saja yaitu: kacang kedele dan gula merah karena 

dalam pengadaannya memerlukan pengawasan yang ketat dan biayanya lebih 

besar. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mencari altematif perencanaan produksi yang efisien 

dikaji dari jumlah pembelian dan waktu pemesanan bahan baku sehingga 

menghasilkan laba yang optimal. 
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