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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis saat ini sangatlah ketat, dimana banyak 

perusahaan yang berkembang, berkembangnya suatu perusahaan salah satunya 

dapat ditandai dengan perkembangan teknologi yang maju, dengan teknologi 

yang maju dan juga cepat karena perkembangan zaman. Sistem perekonomian 

juga dapat mempengaruhinya yaitu dengan adanya masyarakat ekonomi asia. 

Adanya pasar terbuka akan semakin sulit bertahan dalam pangsa pasar. 

Perusahaan harus berlomba-lomba dalam meraih pangsa dan juga keuntungan. 

Perusahaan yang ingin tetap bertahan harus selalu meningkatkan performanya. 

Perusahaan dapat meningkatkan performanya dengan konsep yang 

berkelanjutan dimana konsep tersebut berupa setrategi yang harus ditentukan 

untuk dapat bertahan di dalam persaingan. Manajer perusahaan harus memiliki 

kemampuan yang lebih baik untuk mengelola usahanya dari segi operasionalnya, 

pemasaran dan lainnya. Kunci untama perusahaan dalam memenangkan 

persaingan terletak pada aspek pemasaran dan operasional. Manajer operasional 

mengatur segala kegiatan produksi seperti persediaan bahan baku, kualitas, 

layout, pemeliharaan, dan manajer pemasaran harus bisa meramalkan kira-kira 

apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

manajemen operasional sendiri yaitu sebuah usaha pengelolaan secara 

maksimal dalam menggunakan berbagai faktor produksi, mulai dari SDM, 
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mesin, peralatan (tools), bahan mentah (raw material), dan faktor produksi 

lainnya dalam proses pengubahannya menjadi beragam produksi atau jasa. 

Manajer operasional jadi hal penting dalam organisasi atau bisnis, dan 

tugasnya juga tergantung ukuran perusahaan. Pengelolaan manajemen 

operasional ini dimulai dari SDM, peralatan, mesin, bahan mentah serta hal lain 

yang memberi kinerja bagi perusahaan atau organisasi. 

perusahaan dagang dapat didefinisikan sebagai organisasi yang melakukan 

kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak lain atau perusahaan 

kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat. Setiap perusahaan pasti 

bertujuan menghasilkan laba maksimal agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, memajukan, serta mengembangkan usahanya ketingkat 

yang lebih baik. 

Sri Ajeng dalam penelitiannya mengatakan setiap perusahaan, baik itu 

perusahaan manufaktur atau dagang haruslah menjaga persediaan yang cukup 

agar kegiatan oprasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah bahan baku yang dibutuhkan hendaknya cukup tersedia 

sehingga dapat menjamin kelancaran produksi, penting bagi setiap jenis 

perusahaan untuk mengadakan persediaan, karena dapat membantu efisiensi 

penggunaan dalam persediaan. 

Menurut Sutrisno dalam penelitian Sri Ajeng mengemukakan bahwa 

persediaan bila ditentukan terlalu besar akan menghadapi resiko seperti besarnya 

beban bunga yang harus ditanggung, memperbesar biaya penyimpanan dan 

pemeliharaan digudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan 
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dan turunnya kualitas bahan, sehingga semua ini akan memperkecil keuntungan 

perusahaan. Demikian pula sebaliknya, bila persediaan terlalu kecil akan 

mempunyai efek yang menekan keuntungan, karena kemungkinan kekurangan 

bahan baku yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa bekerja secara optimal. 

Pengantisipasian permasalahan tersebut dilakukan dengan prediksi terhadap 

kemungkinan-kemungkinan terjadinya penurunan atau kenaikan penjualan pada 

periode yang akan datang dengan diperolehnya informasi yang akurat sehingga 

perusahaan dapat pempersiapkan setrategi-setrategi yang akan ditempuh dalam 

menghadapi kondisi tersebut. 

Peramalan (forecasting) yaitu proses untuk memperkirakan beberapa 

kebutuhan dimasa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, 

waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi barang atau jasa. 

Kegiatan peramalan dilakukan hampir oleh semua bidang, salah satu bidang 

yang banyak menerapkan peramalan adalah dunia usaha. Hal ini dapat dipahami 

karena sebuah perusahaan pada umumnya ada dalam sebuah lingkungan usaha 

yang dinamis dan sering berubah dengan cepat, perkiraan dapat membantu 

dalam pengambilan keputusan baik itu bersifat jangka panjang atau jangka 

pendek. 

Adapun perusahaan yang akan diteliti yaitu CV. Elid Perkasa Jaya yang 

merupakan perusahaan dagang atau perusahaan yang menjual alat-alat bangunan 

(material) seperti cat, pipa, asbes, semen dan lainnya. Selain itu perusahaan ini 

juga menyediakan jasa berupa penyewaan alat seperti crane, forklip, alat 

pemadat cor, alat perata paving. oleh karena persediaan barang dagang yang 
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terbilang banyak maka penting untuk dilakukan pengendalian intern dari 

persediaan barang dagang agar seimbang. 

Dalam satu bulannya CV. Elid Perkasa Jaya biasanya memesan bahan baku 

semen 900 sak atau unit, namun sering terjadi kendala dalam proses 

penyimpanannya yaitu sering terjadi ketidakseimbangan persediaan dan 

penjualan, terkadang pada penjualan bulan tertentu sangat tinggi, terkadang juga 

sangat rendah. 

Berdasarkan wawancara dengan pemilik perusahaan yaitu bapak Nur 

Hasyim menyatakan bahwa jumlah pemesanan dan penjualan CV. Elid Perkasa 

Jaya pada bulan juli 2018 sampai mei 2019 cenderung tidak stabil, adapun bukti 

masalah yang diperoleh dari CV. Elid Perkasa Jaya pada Juli sampai Mei sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah pemesanan dan penjualan CV. Elid Perkasa Jaya bulan Juli 

2018 sampai Mei 2019 

No Bulan Jumlah pemesanan (unit) Penjualan (unit) 

1 Juli 900 800 

2 Agustus 900 850 

3 September 900 850 

4 Oktober 900 750 

5 November 900 900 

6 Desember 900 800 

7 Januari 900 900 

8 Februari 900 800 

9 Maret 900 1000 

10 April 900 750 

11 Mei 900 800 

jumlah 9900 9200 

Sumber : CV. Elid Perkasa Jaya. 

 Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul. “Analisis Peramalan Persediaan Barang Dagang 

(Semen) Pada CV. Elid Perkasa Jaya Untuk Pemesanan yang Ekonomis. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan metode peramalan Trend Linier, Trend Kuadratik, 

dan Trend exponential ? 

2. Bagaimana penerapan MSE pada Trend Linier, Trend Kuadratik, dan Trend 

exponential? 

3. Bagaimana penerapan pemesanan yang ekonomis menggunakan metode 

EOQ (Economic Order Quantity) berdasarkan MSE yang terbaik? 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya membahas atau 

meneliti mengenai persediaan semen pada CV. Elid Perkasa Jaya, alasannya agar 

peneliti dapat lebih mudah untuk menyelesaikan penelitian ini. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a) Untuk mengetahui penerapan metode peramalan Trend Linier, Trend 

Kuadratik, dan Trend exponential. 

b) Untuk mengetahui MSE pada metode Trend Linier, Trend Kuadratik, 

dan Trend exponential. 

c) Untuk mengetahui pemesanan yang ekonomis menggunakan metode 

EOQ (Economic Order Quantity). 

2. Manfaat Penelitian: 

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam 

pengetahuan peneliti tentang analisis peramalan persediaan dan 
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pengendalian persediaan menggunakan metode peramalan dan EOQ yang 

ada dalam perusahaan. 

Bagi CV. Elid Perkasa Jaya, bisa memberikan sumbangan masukan 

bagi manajemen yang berguna untuk memperbaiki kebijakan perusahaan 

atas peramalan persediaan barang dagang semen pada masa yang akan 

datang. 

 


