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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap perusahaan menginginkan biaya produksi sekecil mungkin, 

untuk mencapai maksud tersebut maka setiap mesin, peralatan produksi dan 

bahan baku harus dapat bekerja dengan baik dan mencapai standar yang 

dinginkan. Dalam produksinya, PT Gayabaru Papaerindo mengalami dimana 

suatu saat mesin, peralatan serta bahan baku akan mengalami penurunan 

kualitas dan efisiensi kerja yang akhirnya tidak layak untuk digunakan 

kembali. Untuk mengendalikan keadaan ini, setiap bagian berusaha untuk 

menekan biaya sehingga tidak terjadi pemborosan.  

 Pada penelitian ini, PT. Gayabaru Paperindo memproduksi kertas 

Duplex dan Medium Liner,yang dalam produksinya selalu dihadapkan pada 

masalah biaya terutama pada biaya persediaan, dimana salah satunya adalah 

biaya dari pemenuhan kebutuhan bahan zat kimia yang bersifat perishable 

dimana bahan baku tersebut dapat mengalami penurunan nilai atau masa 

kadaluarsa yang singkat. Masalah yang terjadi pada tahun 2014 di 

PT.Gayabaru Paperindo, adalah kerugian kadaluarsa dari bahan kimia CMC 

CINFIK, HP 304, BC 307, LATEX DL 968, SOLSACOAT 55 dikarenakan 

bahan aditif tersebut yang mengalami penurunan nilai. Jumlah bahan 

kadalauarsa  terbesar berasal dari salah satu zat kimia Latex DL 968 

sebanyak 2658 Liter. 

 Mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dari beberapa zat kimia 

tersebut, maka perlu ditentukan jumlah pemesanan yang optimal agar biaya 

persediaan termasuk biaya kerugian akibat kadaluarsa dapat diminimalkan. 

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode EOQ Multi Item 

mengingat bahwa masalah di penelitian ini mencakup beberapa item bahan 

baku zat aditif. Pada penelitian terdahulu oleh Sianturi dan Arvianto (2012) 

telah membahas tentang Persediaan EOQ Multi Item dengan 
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mempertimbangkan masa kadaluarsa obat di salah satu rumah sakit 

Tangerang, telah berhasil menerapkan metode EOQ dengan menurunkan 

total biaya simpan. Penelitian yang lain oleh Limansyah (2012) juga dapat 

menurunkan total biaya persediaan di perusahaan yang bergerak di bidang 

pangan.  Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi usulan bagi perusahaan 

PT. Gayabaru Paperindo untuk meminimasi biaya kadaluwarsa, serta 

menjadi wadah pengetahuan baru bagi para pembaca. 

 1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah yang akan dibahas dalam laporan skripsi ini adalah 

bagaimanakah peran anggaran produksi sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian biaya produksi di PT. Gayabaru Paperindo yang meliputi 

aspek sebagai berikut : 

1. Berapa waktu siklus optimal pemesanan ? 

 2. Berapa jumlah pemesanan bahan baku aditif yang ekonomis ?  

 3. Berapa perbandingan biaya persediaan awal dan usulan ? 

 1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, maka diperoleh tujuan 

penelitian untuk memberikan usulan sebagai berikut : 

1. Menghitung waktu siklus pemesanan. 

2. Menghitung rencana pemesanan kebutuhan bahan baku. 

3. Membandingkan total biaya persediaan EOQ single item dan EOQ Multi 

Item. 

 1.4 Manfaat 

  Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yang positif bagi : 

1. Perusahaan : sebagai bahan eveluasi bagi perusahaan agar biaya 

produksi dapat diminimalisir dan meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. 

2. Masyarakat : memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang 

berhubungan dengan pengendalian produksi. 
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 1.5 Batasan Masalah 

1. Data yang digunakan adalah data produksi duplex mencakup biaya dan 

produksi pada tahun 2014. 

2. Penelitian ini hanya sebagai rekomendasi atau bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dan tidak langsung diimplementasikan pada saat penulisan. 

3. Total biaya persediaan mencakup biaya pemesanan, biaya pembelian, 

biaya penyimpanan, biaya kekurangan dan biaya kadaluarsa. 

 1.6 Asumsi 

 Asumsi adalah kondisi yang ditetapkan sehingga jangkauan 

penelitian/riset jelas batasnya. Berikut rinciannya : 

 1. Permintaan bahan bersifat konstan demand. 

 3. Fraksi biaya simpan konstan tidak tergantung pada jumlah bahan yang 

disimpan. 

 4. Jangka waktu pemesanan bahan baku aditif diketahui dan konstan. 

 5. Masa kadaluarsa bahan baku aditif diketahui dengan pasti. 

 


