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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Provinsi Jawa Timur terdiri dari beberapa kabupaten, salah satunya yaitu 

Malang. Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan dimana masing-masing 

memiliki potensi daerah yang dapat diunggulkan. Kondisi wilayah Kabupaten 

Malang merupakan keadaan yang sejuk, hal ini dibuktikan dengan banyak 

pegunungan berada disekitarnya. Sumber mata pencaharian/ekonomi utama 

masyarakat di Kabupaten Malang adalah dibidang agribisnis, yaitu yang berkaitan 

dengan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. 

Kecamatan Wagir merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Malang, dimana masyarakatnya juga melakukan mata pencaharian dibidang 

agribisnis yaitu budidaya, dan mereka juga memanfaatkan hasil pertanian dengan 

melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari komoditas, salah 

satunya adalah singkong. 

Komoditas singkong merupakan salah satu tanaman yang diproduksi oleh 

masyarakat Wagir Kabupaten Malang. Singkong merupakan komoditas yang 

dapat menggantikan fungsi nasi, karena didalam singkong  juga mengandung 

unsur karbohidrat. Komoditas singkong masih menjadi makanan kesukaan 

sebagaian besar masyarakat. Singkong juga dapat dikonsumsi sebagai camilan 

diwaktu senggang, dimana masyarakat biasa mengolah singkong dengan cara 

merebus, menggoreng, dibuat kolak dan lain sebagainya. Singkong selain diolah 

untuk dikonsumsi pribadi oleh masyarakat, ternyata dapat juga diolah menjadi 

berbagai macam bentuk produk olahan untuk bidang industri. 
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Pemanfaatan singkong yang dilakukan industri adalah bermacam-macam, 

seperti getuk, donat, kue bolu, singkong keju, keripik singkong, dan olahan 

singkong lainnya. Pemanfaatan singkong yang dilakukan industri ini bertujuan 

untuk meningkatkan nilai ekonomis dari komoditas itu sendiri, dan dapat 

meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha sehingga bisa meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu usaha yang melakukan pengolahan 

hasil pertanian komoditas singkong berlokasi di Desa Pandanlandung, Kecamatan 

Wagir, Kabupaten Malang. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 1992. Usaha ini 

dimiliki oleh ibu Rukiyati yang diberi nama UD. Gunung Sari. UD. Gunung Sari 

berjalan dengan memproduksi olahan singkong menjadi keripik singkong yang  

merupakan produk camilan atau makanan ringan yang saat ini tidak diragukan 

lagi jumlah peminatnya.  

Setiap perusahaan atau industri pasti memiliki kendalanya masing-masing 

yang terjadi dan menyebabkan terhambatnya proses produksi dalam perusahaan. 

UD. Gunung Sari walaupun sudah berjalan selama 25 tahun, namun usaha ini 

masih terbilang usaha kecil, karena masih belum terlihat lebih maju daripada para 

pesaingnya yang baru bermunculan. Faktor persediaan bahan baku yang menjadi 

kendala dalam kelancaran produksi dalam usaha ini. Kendala dalam persediaan 

bahan baku ini terjadi lantaran melihat dari bahan baku usaha ini yaitu komoditas 

singkong, dimana kuantitas singkong yang dibutuhkan perusahaan dalam kondisi 

tertentu tidak selalu terpenuhi. Peristiwa tersebut karena perusahaan hanya 

bergantung terhadap ladang singkong yang berada disekitar lokasi usaha, dan juga 

faktor perubahan cuaca menjadi musim penghujan, sehingga membuat kualitas 
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singkong menjadi menurun atau rusak dan membuat harga singkong lebih rendah 

dari biasanya, hal tersebut merupakan faktor para petani kurang berminat untuk 

melakukan budidaya. Kendala tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya hari 

kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk melakukan kegiatan produksi dan 

kurang optimalnya UD. Gunung Sari dalam memenuhi permintaan konsumen 

terhadap keripik singkong, sehingga pendapatan yang diperoleh juga kurang 

optimal. Bahan baku merupakan pokok penting untuk mencapai tujuan 

perusahaan agar bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan kualitas dan 

kuantitas dari permintaan konsumen. Fenomena tersebut mengharuskan suatu 

perusahaan untuk bisa menerapkan manajemen persediaan dalam kegiatan 

produksinya. 

Persediaan merupakan suatu sumber daya yang terdapat dalam suatu 

perusahaan untuk kepentingan dan kebutuhan produksi diperiode sekarang atau 

diperiode yang akan datang. Ketersediaan akan barang-barang seperti bahan baku 

merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menyelesaikan kegiatan 

produksi pada suatu perusahaan, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen persediaan dalam perusahaan berfungsi 

untuk mengatur, mengolah, mengawasi serta mengontrol sumber daya yang 

dibutuhkan perusahaan. Tugas yang dilakukan yaitu mengetahui secara rinci 

berapa kuantitas keluar masuknya bahan baku ke perusahaan, serta meneliti 

kualitas barang sesuai dengan kebutuhan produksi dalam suatu perusahaan demi 

tercapainya kebutuhan bahan baku optimal. Terlaksananya manajemen persediaan 
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bahan baku yang optimal, maka perusahaan dapat memenuhi kuantitas produk 

sesuai dengan permintaan konsumen.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada UD. Gunung Sari mengenai 

persediaan bahan baku, maka penelitian ini digunakan untuk dapat menganalisis 

berapa kuantitas optimal persediaan bahan baku dari usaha keripik singkong di 

UD. Gunung Sari dan menentukan kebijakan menggunakan metode apa yang 

seharusnya dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat menerapkan 

manajemen persediaan bahan baku yang optimal dalam usahanya agar lebih maju 

untuk kedepannya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bererdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Apakah persediaan bahan baku singkong yang diterapkan oleh UD. Gunung 

Sari sudah optimal? 

2. Berapa waktu tunggu (lead time) dalam peneriman pesanan bahan baku? 

3. Kapan melakukan pemesanan bahan baku kembali  (reorder point)? 

4. Apakah persediaan bahan baku yang diterapkan oleh UD. Gunung Sari sudah 

efisien? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui persediaan bahan baku singkong yang optimal pada UD. 

Gunung Sari 
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2. Untuk mengetahui waktu tunggu (lead time) dalam peneriman pesanan bahan 

baku 

3. Untuk mengetahui titik pemesanan kembali  bahan baku (reorder point) 

4. Untuk mengetahui tingkat efisiensi persediaan bahan baku yang diterapkan 

oleh UD. Gunung Sari 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah: 

1. Bagi perusahaan:  

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melakukan 

pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan keputusan mengenai persediaan 

bahan baku singkong yang optimal dan efisien. 

2. Bagi peneliti selanjutnya: 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi lebih 

mengenai manajemen persediaan bahan baku untuk kegiatan penelitian 

selanjunya. 

1.5. Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen Persediaan (Inventory Management) adalah proses dengan 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengontrolan, dan pengawasan dalam menyediakan bahan-

bahan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi pada suatu 

perusahaan diperiode sekarang ataupun masa datang. 
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2. Penelitian ini melakukan analisis pada perhitungan biaya pemesanan 

(Ordering Cost), biaya penyimpanan (Holding Cost/Carrying Cost), 

Economic Order Quantity (EOQ), waktu tunggu pemesanan (Lead Time), dan 

titik pemesanan kembali (Reorder Point). 

3. Penelitian ini menentukan persediaan bahan baku yang efisien yang 

diterapkan pada UD. Gunung Sari. 

1.5.2. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel merupakan tahap dalam menentukan satuan terhadap 

variabel penelitian, maka pengukuran variabel yang diambil sebagai berikut: 

1. Jumlah permintaan selama setahun adalah banyaknya permintaan konsumen 

terhadap bahan baku selama kurun waktu setahun, jumlah permintaan selama 

setahun diukur dengan satuan Kg. 

2. Bahan baku produksi adalah komoditas singkong, dimana prusahaan 

melakukan pemesanan pada setiap harinya. Jumlah setiap kali melakukan 

pemesanan adalah banyaknya kebutuhan bahan baku singkong yang 

diperlukan perusahaan untuk diolah menjadi keripik singkong sesuai dengan 

permintaan. Jumlah setiap kali melakukan pemesanan diukur dengan satuan 

kg. 

3. Biaya setiap kali melakukan pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam melakukan setiap kali pemesanan terhadap bahan baku, 

biaya setiap kali melakukan pemesanan diukur dengan satuan Rp. 

4. Harga barang per unit adalah nilai yang ditetapkan terhadap suatu barang 

untuk setiap uninya, harga barang diukur dengan satuan Rp/kg. 
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5. Biaya penyimpanan per unit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam

proses menyimpan komponen-komponen dalam perusahaan untuk setiap

unitnya, biaya penyimpanan per unit diukur dengan satuan Rp/unit.

6. Economic Order Quantity (EOQ) adalah perhitungan terhadap jumlah

persediaan yang optimal dan total biaya persediaan bahan baku yang minimal,

EOQ diukur dengan satuan unit.

7. Frekuensi pemesanan adalah proses yang dilakukan perusahaan dalam

memesan jumlah barang persediaan dalam satu tahu, frekuensi diukur dengan

satuan kali.

8. Lead time adalah proses menunggu berdasarkan selisih waktu antar

pemesanan yang dilakukan perusahaan, lead time diukur dengan satuan hari.

9. Reorder point adalah proses yang dilakukan perusahaan untuk menentukan

titik pemesanan kembali persediaan bahan baku, reorder point diukur dengan

satuan unit.

10. Total biaya pemesanan (TOC) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan

perusahaan dalam melakukan pemesanan bahan baku, total biaya pemesanan

diukur dengan satuan Rp.

11. Total biaya penyimpanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan

perusahaan dalam melakukan penyimpanan komponen-kompenen dalam

perusahaan, total biaya penyimpanan diukur dengan satuan Rp.

12. Total biaya persediaan (TC) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan

perusahaan dalam proses pemenuhan kebutuhan bahan baku, total biaya

persediaan diukur dengan satuan Rp.


