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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang industri. 

Hal ini berdampak pada persaingan yang semakin ketat antar industri atau 

perusahaan yang ada. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadi industri atau 

perusahaan yang terbaik. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam 

posisinya, baik manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia maupun 

keuangan. Selain itu, manajemen operasi merupakan satu fungsi manajemen yang 

penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan (Rusdiana, 2014). Salah satu upaya 

untuk menjadi perusahaan yang terbaik adalah dengan pengendalian persediaan 

bahan baku maupun persediaan barang. Barang merupakan produk yang memiliki 

wujud secara fisik sehingga dapat dilihat, disimpan dan perlakuan fisik lainnya. 

Setiap perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa dalam 

penyelenggaraan persediaannya, harus dikelola dengan baik karena setiap kegiatan 

distribusi maupun produksi perlu dukungan persediaan yang memadai. Dengan 

melalui suatu manajemen, perencanaan dan pengendalian yang baik, perusahaan 

dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu sehingga perusahaan 

dapat tetap bersaing dalam mencapai tujuan (Indrajit, 2003). 

Secara umum, peran usaha kecil dan menengah (UKM) berdampak sangat 

besar, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi negara maju, tetapi juga seluruh 

negara di penjuru dunia karena UKM memberikan kontribusi yang berarti pada 

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di setiap negara (Bamford & Bruton, 

2011:11). Begitu juga dengan Indonesia sebagai negara berkembang, UKM 

menjadi pelaku ekonomi dominan dengan jumlah mencapai 56,54 juta unit atau 

mencapai 99,99% pelaku ekonomi nasional. UKM ini berkontribusi terhadap 

pembentukan PDB menurut harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 58,05% dan 

mengalami peningkatan menjadi 59,08% pada tahun 2012 (Bank Indonesia, 2015). 
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Berdasarkan Gambar 1.1. selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi 

pertumbuhan pada UKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, 

usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03%. 

Pada UKM terjadi sebaliknya, bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 

13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. 

Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu 

mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun 

sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 

hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi 

peningkatan sebesar 4,17%. 

UKM Bandeng Mentari merupakan usaha yang bergerak pada sektor 

industri rumahan dimana kegiatannya membeli, mengolah dan memasarkan olahan 

ikan bandeng. Mengandalkan potensi ikan bandeng yang berada di daerah Mengare 

Kabupaten Gresik dengan cita rasa gurih dan padat, pemilik usaha mulai merintis 

industri rumahan pada tahun 2012 dan memproduksi olahan ikan bandeng tanpa 

duri. Memiliki 1 unit toko yang berada di Jalan Pendopo Nomor 7 Kecamatan 

Manyar Kabupaten Gresik, pemilik usaha Bandeng Mentari ini membutuhkan 

bandeng yang segar dan kualitas yang baik dalam produksinya. Bandeng - bandeng 

tersebut diambil langsung dari supplier atau petani bandeng yang berada di daerah 

Mengare, sehingga ketersediaan bahan baku selalu ada dan tidak tergantung pada 

musim panen bandeng. Dalam pemilihan supplier tentunya mempertimbangkan 

harga dan kualitas bandeng, pemilihan kualitas bandeng menjadi salah satu tujuan 

Gambar 1.1 Perkembangan Usaha Besar dan UKM Tahun 2011 – 2012 
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pemilik usaha untuk tetap menjaga kualitas rasa dan ciri khas UKM Bandeng 

Mentari. 

Pengadaan bahan baku dari supplier bandeng membutuhkan keadaan yang 

segar, karena makanan seperti bandeng mempunyai umur yang pendek atau bahan 

yang cepat kadaluarsa, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam 

mempengaruhi biaya total persediaan. Masa penyimpanan ikan bandeng sebelum 

diolah menjadi beberapa produk adalah satu minggu. Ketika barang tersebut telah 

melewati batas waktu pakai melebihi satu minggu, maka barang tersebut sudah 

tidak dapat digunakan lagi. Barang akan memiliki nilai jual yang lebih rendah 

ketika mendekati masa pakai, atau tidak memiliki nilai jual. Pada proses 

pengolahan, bandeng yang sudah dicabut durinya kemudian diolah menjadi 

beberapa produk yang berbahan dasar bandeng tanpa duri, adapun produk yang 

dihasilkan yaitu: Bandeng Tanpa Duri, Bandeng Otak - Otak, Bandeng Presto, 

Abon Duri Bandeng, Bakso, Nugget, Pepes, dan Sapit Bandeng. Produk tersebut 

mempunyai ciri khas rasa tersendiri dengan racikan rempah - rempah yang berbeda 

dari produk sejenisnya, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada para 

konsumen. Produk yang mempunyai minat tinggi dari konsumen atau laris di 

pasaran yaitu Bandeng Tanpa Duri. 

 Permasalahan yang sering terjadi pada UKM Bandeng Mentari adalah pada 

karakteristik bahan baku berupa ikan bandeng yang mempunyai masa kadaluarsa 

yang sangat cepat atau memiliki umur yang pendek (perishable). Apabila bandeng 

tidak langsung diolah atau tidak disimpan dengan baik, maka bandeng tersebut 

busuk atau tidak bisa diolah menjadi makanan, sehingga membutuhkan 

pengendalian persediaan yang baik supaya kegiatan operasional dapat berjalan 

dengan baik dan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi UKM 

Bandeng Mentari. Pada proses operasionalnya yaitu menyeimbangkan antar supply 

dan demand. Pola permintaan pada jenis produk tertentu sering berubah - ubah 

menyebabkan jumlah persediaan tidak sesuai dengan perkiraan, terkadang 

persediaan dalam keadaan berlebih (overstock) dan dalam keadaan kekurangan 

(stockout). Bila suatu saat perusahaan memiliki kekurangan atau kekosongan dalam 

pengadaannya, maka akan mengganggu jalannya produksi dan perencanaan 

distribusi. Tetapi sebaliknya bila persediaan terlalu berlebihan juga akan 
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menimbulkan resiko kerusakan, kadaluarsa, serta pemborosan dalam hal keuangan, 

serta resiko pemakaian mesin tidak terhenti (Tanto, 2001). 

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa bahan baku mempunyai 

masa kadaluarsa yang sangat pendek sehingga membutuhkan pengendalian 

persediaan bahan baku yang sangat baik dan pembelian barang dari pelanggan 

memiliki pola tertentu. Bahwa pada musim lebaran permintaan bandeng meningkat 

secara signifikan karena produk dari UKM Bandeng Mentari dijadikan oleh - oleh 

khas Gresik. Akan tetapi setelah musim lebaran berakhir, penjualan bandeng 

mengalami penurunan karena konsumen lebih memilih menyimpan uangnya untuk 

kebutuhan selanjutnya. Berdasarkan latar belakang masalah dan fakta di lapangan, 

maka dibutuhkan suatu pengendalian persediaan menggunakan metode Economic 

Order Quantity, Menurut Assauri (2004 : 153), jumlah pemesanan yang ekonomis 

(economic order quantity atau economic lot size) merupakan jumlah atau besarnya 

pesanan yang memiliki jumlah ordering cost dan carrying cost pertahun paling 

minimal. Metode ini digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pembelian 

yang paling ekonomis terhadap bahan baku, pada periode mendatang bahan baku 

yang dibeli harus dapat diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor 

persediaan dan kebutuhan bahan baku. Terkait dengan adanya  permasalahan 

tersebut, maka penulis mengangkat judul penilitian “Peramalan dan 

Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada UKM Bandeng Mentari” untuk 

menjawab permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari fenomena di latar belakang maka dapat dijadikan sebagai perumusan 

masalah yaitu: 

1. Berapa jumlah ramalan penjualan produk Bandeng Tanpa Duri selama satu 

tahun mendatang? 

2. Rekomendasi apakah yang tepat untuk pengendalian persediaan bahan 

baku yang optimal di masa yang akan datang berdasarkan hasil ramalan? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menentukan jumlah ramalan penjualan produk Bandeng Tanpa Duri 

selama satu tahun mendatang. 

2. Menentukan kebijakan yang tepat dalam pengendalian persediaan bahan 

baku secara optimal berdasarkan hasil ramalan. 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu bagi penelitian selanjutnya dan bagi 

UKM. 

1.4.1 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menerapkan 

serta membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada di dunia nyata 

tentang pengendalian persediaan berdasarkan peramalan penjualan.  

1.4.2 Bagi UKM 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

UKM Bandeng Mentari khususnya pemilik usaha dalam menentukan pengambilan 

kebijakan pengendalian persediaan berdasarkan peramalan penjualan. 

1.5 Batasan Masalah  

1.5.1 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, hal-hal yang menjadi batas permasalahan diantaranya 

adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian ini melakukan analisa terhadap barang dengan permintaan 

paling tinggi dan paling memungkinkan untuk terjadinya stockout yaitu 

produk Bandeng Tanpa Duri. 

2. Menggunakan data historis pada periode Januari 2016- Desember 2017 

3. Menentukan peramalan pada periode Januari - Desember 2018   

4. Menentukan jumlah persediaan bahan baku yang optimal dengan 

menggunakan metode economic order quantity 

5. Menentukan jumlah bahan baku pengaman dengan menggunakan 

metode safety stock 


