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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang        

 

 Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat ini, perusahaan dituntut untuk 

dapat bertahan dan terus berkembang serta lebih peka terhadap keinginan dan 

kebutuhan konsumen akan produk yang ditawarkan. Perusahaan dapat berupaya 

untuk mencapai tujuannya dengan memaksimalkan kinerja pada bagian-bagian 

yang terdapat dalam perusahaan tersebut, diantaranya bagian produksi, bagian 

pemasaran, keuangan dan bagian personalia (Handoko, 1995). Salah satu upaya 

dalam meningkatkan efisiensi adalah dengan pengendalian persediaan bahan baku 

maupun persediaan barang. 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 eksis dalam mencapai tujuan 

(Indrajit, 2003).  

 Permintaan akan suatu barang maupun jasa tidak dapat diprediksi secarat 

tepat, Apabila  persediaan  ditentukan terlalu besar akan memiliki berbagai resiko 

yaitu menumpuknya barang pada gudang, juga memperbesar biaya penyimpanan 

dan biaya pemeliharaan gudang. Demikian sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil, 

maka mempunyai efek menekan keuntungan seperti kekurangan bahan baku 

mengakibatkan perusahaan tidak bisa bekerja secara optimal (Suhartanti, 2009). 

Peramalan tidak hanya menjadi syarat utama untuk menentukan jumlah produk 

yang akan diproduksi atau dijual, tetapi bermanfaat pula untuk perencanaan 

persediaan barang jadi dan mengurangi beberapa resiko. Ketersediaan barang pada 

gudang maupun pada bahan baku sangat penting sebagai salah satu alat untuk 

mengantisipasi keadaan pasar sehingga produk senantiasa tersedia dan dapat 

memenuhi konsumen sewaktu-waktu membutuhkan.  

 Banyak industri yang berkembang saat ini, salah satu jenis usaha yang 

mempunyai peluang bisnis cukup besar adalah usaha retail. Menurut Maruf (2005) 
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pengertian retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan 

untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Menurut Detik Finance, 

Pada tahun 2016 daya beli  masyarakat masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari 

proyeksi inflasi 2015 lebih rendah dibandingkan dengan  tahun 2016 pada saat 

menjelang dan setelah lebaran. Survei yang dilakukan (Nielsen, 2004) dalam 

(Elitasuratmi, 2012) menunjukan pertumbuhan pasar modern rata-rata meningkat 

16 % setiap tahunya. Hal ini menunjukan, pertumbuhan pasar modern disebabkan 

oleh beberapa hal , kondisi fisik pasar tradisonal secara umum tertinggal 

dibandingkan dengan pasar modern yang bersih dan nyaman sehingga konsumen 

tertarik untuk berbelanja di pasar modern. Diharapkan dengan adanya pusat 

perbelanjaan seperti minimarket, supermarket, dan sebagainya, dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat dan perekonomian kedepannya.  

 V-Mart merupakan usaha yang bergerak pada sektor retail khususnya di 

sektor mini market yang dapat bersaing serta berperan untuk meningkatkan daya 

beli masyarakat Indonesia walapun sekala kecil. V-Mart merupakan salah satu unit 

usaha dari  KWSG yang sudah memiliki lima gerai toko yang tersebar di beberapa 

kota yaitu dua gerai berada di Sidoarjo, satu gerai berada di Tuban dan  dua gerai 

berada di Gresik. Gerai V-Mart yang tersebar di berbagai kota, membutuhkan 

distribusi logistik yang baik supaya kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik 

dan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi V-Mart. Permasalahan 

logistik yang sering kali terjadi pada V-Mart adalah pada proses operasionalnya 

yaitu menyeimbangkan antara supply dan demand . Pola permintaan pada jenis 

barang tertentu sering berubah-rubah menyebabkan jumlah persediaan tidak sesuai 

dengan perkiraan, terkadang persediaan dalam keadaan berlebihan (overstock)  dan 

dalam keadaan kekurangan (stockout). Bila suatu saat perusahaan memiliki 

kekurangan atau kekosongan dalam pengadaanya, maka akan menggangu jalanya 

produksi dan perencanaan distribusi. Tetapi sebaliknya bila persediaan terlalu 

berlebihan juga akan menimbulkan resiko kerusakan, kadaluarsa, serta pemborosan 

dalam hal keuangan, serta risiko pemakaian mesin tidak terhenti (Tanto,2001). 

Banyak hal yang mendasari terjadinya stockout diantaranya adalah karena bahan 

baku dibiarkan kosong di gudang maupun dari pihak pemasok yang memang tidak 

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-bisnis-ritel-definisi.html
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diantar ke gudang, keterlambatan pesanan, kurang tertibnya administrasi 

pengambilan bahan baku dan yang terakhir adalah ketidaktepatan penggunaan  

forecasting dalam memperdiksi pesanan (Tanto, 2001). Akibat yang ditimbulkan 

dari stockout ini jauh lebih besar dari sekedar kehilangan penjualan dari item-item 

tertentu, namun dalam jangka panjang permasalahan yang sangat mungkin terjadi 

yaitu kehilangan pelanggan untuk beralih ke produk retail lainnya. Salah satu 

kategori barang persediaan yang akan menjadi objek penelitian adalah jenis barang 

SWA botol ukuran 1500 ml dan SWA botol ukuran 330 ml karena dari berbagai  

barang yang ada di gudang, kedua barang tersebut dalam dua tahun sering 

mengalami permintaan yang tinggi dari pada barang lainnya dan mengakibatkan 

stockout maupun overstock pada persediaan. Data tersebut dapat dilihat pada table 

1.1 dan table 1.2. 

Tabel 1. 1 Data Penjualan dan Pembelian AMDK.SWA 1500 ML BTL. 2015 

− 2017  

Tahun Bulan Saldo 

Awal 

Pembelian Penjuala

n 

Saldo 

Akhir 

(botol) 

HPP JUMLAH 

(Rupiah) 

2015 Mei 371 1938 2020 289 1.525,44 3.081.388,8 

2015 Juni 289 2295 2244 340 1.525,44 3.423.087,36 

2015 Juli 340 1178 1540 -22 1.525,44  2.349.177,6 

2015 Agustus -22 2214 2256 -64 1.525,44 3.441.392,64 

2015 September -64 2614 2790 -240 1.525,44 4.255.977,6 

2015 Oktober -240 895 630 25 1.525,44 9.61.027,2 

2015 November 25 1277 1290 12 1.525,44 1.967.817,6 

2015 Desember 12 2253 2405 -140 1.525,44 3.668.683,2 

2016 January -140 2171 2112 81 1.671,36 3.529.912,32 

2016 Febuary 81 2001 1972 106 1.671,36 3.295.921,92 

2016 Maret 106 1866 1760 200 1.671,36 2.941.593,6 

2016 April 200 2500 1580 720 1.671,36 2.640.748,8 

2016 Mei 720 2041 2509 252 1.671,36 4.193.442,24 

Total  25108   39.750.170,88 

2016 Juni 252 2628 2616 264 1,671,36 4.372.277,76 

2016 Juli 264 1632 1908 -12 1.671,36 2.727.659,52 

2016 Agustus -12 2244 2568 -336 1.671,36 3.750.531,84 

2016 September -336 3444 3480 -372 1.671,36 5.816.332,8 

2016 Oktober -372 540 168 0 1,671,36 280.788,48 

2016 November 0 996 996 0 1,671,36 1.664.674,56 

2016 Desember 0 3300 2820 480 1.671,36 4.713.235,2 

2017 January 480 1981 2220 241 1.625,10 3.607.722 

2017 Febuary 241 2460 2053 648 1.625,10 3.336.330,3 
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2017 Maret 648 1801 2149 300 1.625,10  3.492.339,9 

2017 April 300 2880 2364 816 1.671,36 3.951.095,04 

2017 Mei 816 3037 3229 624 1.671,36 5.396.821,44 

Total  26571   43.109.808,84 

 

 Tabel 1. 2 Data Penjualan dan Pembelian AMDK.SWA BTL 330 ML 

 2015 − 2017 

Tahun Bulan Saldo 

Awal 

Pembelian Penjualan Saldo 

Akhir 

(botol) 

HPP Jumlah 

(Rupiah) 

2015 Mei 237 6816 6490 563 772,85 5.015.796,5 

2015 Juni 563 5366 5470 459 772,85 4.227.489,5 

2015 Juli 459 4895 4478 876 772,85 3.460.822,3 

2015 Agustus 876 5342 5678 540 772,85 4.388.242,3 

2015 September 540 3314 3456 398 772,85 2.670.969,6 

2015 Oktober 398 757 1200 -45 772,85 9.27.420 

2015 November -45 1942 1973 -76 772,85 1.524.833,05 

2015 Desember -76 3512 3671 -235 772,85 2.837.132,35 

2016 January -235 4651 4238 178 785,98 3.330.983,24 

2016 Febuary 178 5594 5548 224 785,98 4.360.617,04 

2016 Maret 224 6692 6456 460 785,98 5.074.286,88 

2016 April 460 8383 7540 1303 785,98 5.926.289,2 

2016 Mei 1303 8160 8623 840 785,98 6.777.505,54 

Total  64821   50.522.387,5 

2016 Juni 840 6360 6360 840 785,98 4.998.832,8 

2016 Juli 840 5931 5568 1203 785,98 4.376.336,64 

2016 Agustus 1203 7944 8352 795 785,98 6.564.504,96 

2016 September 795 4920 5280 435 785,98 4.149.974,4 

2016 Oktober  435 0 384 51 785,98 301.816,32 

2016 November 51 2880 2880 51 785,98 2.263.622,4 

2016 Desember 51 4560 4815 -204 785,98 3.784.493,7 

2017 January -204 5544 5088 252 785,98 3.999.066,24 

2017 Febuary 252 7344 7824 -288 785,98 6.149.507,52 

2017 Maret  -288 7154 6386 540 785,98 5.019.268,28 

2017 April 540 11088 10080 1548 785,98 7.922.678,4 

2017 Mei 1548 4728 4824 1452 785,98 3.791.567,52 

Total  67841   53.321.669,18 

 

 Berdasarkan data dari tabel 1.1 dam 1.2 diatas untuk produk SWA 1500 ml 

maupun SWA 330 ml dijelaskan bahwa selama 2 tahun mengalami 7 kali dan 5 kali 

stockout dan beberapa kali mengalami overstock dikarenakan belum ada batasan 

besaran nilai pada saldo ahkir. Jika pihak V-Mart menerapkan standar nilai 
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pengaman pada persediaan di gudang di harapkan dapat mengurangi penumpukan 

barang di gudang dan meminimalkan biaya penyimpan serta mengurangi resiko jika 

barang tersebut tidak layak dikonsumsi lagi. 

 Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

memprediksi kemungkinan-kemungkinan akan terjadi kenaikan atau penurunan 

pada penjualan yang akan datang. Tujuan dari peramalan adalah untuk mengurangi 

resiko dalam pengambilan keputusan dalam bisnis dan ramalan juga menjadi dasar 

untuk kapasitas perencanaan, produksi dan barang persediaan sedangkan untuk 

ramalan penjulan sendiri merupakan aspek krusial dari banyak aktivitas manajemen 

keuangan, meliputi anggaran, perencanaan laba dan analisi pengeluaran modal  

(Makridakis, S, 1995) . Data-data masa lalu dapat membantu untuk menemukan 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi permintaan barang tinggi maupun 

rendah. Tujuan dari peramalan adalah untuk mengurangi resiko dalam pengambilan 

keputusan dalam bisnis dan ramalan juga menjadi dasar untuk kapasitas 

perencanaan, produksi dan barang persediaan sedangkan untuk ramalan penjulan 

sendiri merupakan aspek krusial dari banyak aktivitas manajemen keuangan, 

meliputi anggaran, perencanaan laba dan analisi pengeluaran modal  (Makridakis, 

S, 1995) . Untuk pengendalian persediaan yang tepat untuk jenis barang SWA 1500 

ml dan SWA 330 ml tersebut dengan menentukan nilai pengaman salah satunya 

dengan menggunakan metode (Safety Stock) dan banyak metode-metode 

pengendalian persediaan lainnya. Persediaan pengaman menurut Herjanto (2008) 

adalah persediaan yang dicadangkan untuk kebutuhan selama menunggu barang 

datang. Persediaan pengaman berfungsi untuk melindungi atau menjaga 

kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelebihan barang. 

 Penelitian ini berfokus pada barang- barang yang dilayani oleh DC V-Mart 

Gresik dengan permintaan  terjadinya peluang stockout maupun overstock dari 

produk yang memiliki permintaan barang yang tinggi karena Distibusi Center 

gudang V-Mart menjaga komitmennya untuk menyediakan item produk agar tidak 

stockout masih belum bisa dipenuhi karena beberapa jenis item produk masih ada 

yang kosong untuk memenuhi permintaan disetiap Gerai V-mart. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Fithri & Sindika (2014) yang berjudul 

Pengendalian Persediaan Pozzolan di PT Semen Padang, yang bertujuan untuk 
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membandingkan  pengedalian persediaan dalam  pengolahan data dengan metode 

EOQ dan POQ terhadap pengendalian pengendalian yang telah diterapkan oleh 

perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan Peramalan pemakaian pozzolan 

pada tahun 2014 lebih banyak dibanding tahun berikutnya, Pengendalian 

persediaan dengan metode EOQ menghasilkan ukuran pemesanan 3301 ton dengan 

frekuensi pemesanan 344 kali dan safety stock sebanyak 59582,44 ton. Berdasarkan 

paparan diatas, penulis tertarik untuk membahas peramalan dan pengendalian 

persediaan barang yang terdapat pada Gudang V-Mart Gresik dalam sebuah 

penelitian dengan judul “Peramalan dan Perencanaan Pengendalian Persediaan 

Barang Dagang pada Gudang DC V-Mart Gresik. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berikut ini adalah rumusan masalah dari latar belakang diatas : 

1. Bagaimana ramalan penjualan barang AMDK SWA 330 ml dan AMDK 

SWA 1500 ml selama satu tahun mendatang ? 

2. Kebijakan apakah yang tepat untuk pengendalian persediaan barang yang 

optimal di masa yang akan datang berdasarkan hasil ramalan ?  

 

1.3 Tujuan  

 Berikut ini adalah tujuan dari latar belakang diatas : 

1. Melakukan peramalan penjualan barang AMDK SWA 330 ml dan AMDK 

SWA 1500 ml selama satu tahun mendatang. 

2. Menentukan kebijakan yang tepat dalam pengendalian persediaan barang 

secara optimal berdasarkan hasil ramalan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat 

secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi 

dan menerapkan serta membandingkan antara teori dengan kenyataan yang 

ada didunia nyata tentang pengendalian persediaan berdasarkan peramalan 

penjualan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi pihak DC gudang V-Mart  khusunya  tim manajemen dalam 

pengambilan kebijakan pengendalian persediaan berdasarkan peramalan 

penjualan. 

 

1.5 Batasan Masalah & Asumsi Penelitian 

1.5.1 Batasan Penelitian 

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

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini melakukan analisa terhadap 2 (dua) barang dengan permintaan 

paling tinggi dan paling memungkinkan untuk terjadinya stock out , 

meliputi: 

a. SWA Botol ukuran 1500 ml 

b. SWA Botol ukuran 330 ml 

2. Penelitian ini dilakukan pada gudang DC V-Mart Gresik. 

1.5.2 Asumsi Penelitian  

      Dalam proses penelitian ini, asumsi-asumsi yang digunakan sebagai 

berikut : 

      Pihak Gudang V-mart beroperasi dalam keadaan normal dan tidak ada 

perubahaan kebijakan maupun struktur organisasi selama penelitian 

berlangsung. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan  

 Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang latar 

belakang permasalahan yang ada, dan tujuan diadakannya penelitian.  
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Bab II Tinjauan Pusaka  

Berisi dasar-dasar dan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian 

serta hasil penelitian terdahulu dengan topik permasalahan yang sama. 

Dalam bab ini dimuat kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir 

dan sistematika pelaksanaan penelitian.   

Bab III Metode Penelitian  

Berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan 

disertai penjelasan mengenai variabel penelitian, penentuan sampel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

Bab IV Hasil dan Pembahasan   

Berisi hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan tentang hasil 

analisis tersebut.   

Bab V Penutup  

Berisi kesimpulan tentang hasil analisis yang telah dilakukan beserta 

pembahasannya, dan saran yang dapat diberikan kepada pembaca dan para 

manajer perusahaan dalam melakukan peramalan dan pengendalian 

persediaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


