
1. PANDANGAN UMUM 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Dengan semakin meningkatnya pembangunan pada era 

modern ini. mengakibatkan peningkatan kegiatan-kegiatan di 

berbagai bidang, khususnya di bidang perekonomian. Hal ini 

menyebabkan timbulnya persaingan yang ketat di dalam dunia 

perdagangan, lebih-lebih dengan adanya semakin banyaknya 

pabrik-pabrik yang menghasilkan barang sejenis. dan 

akibatnya timbul persaingan ketat dalam pemasaran hasil 

produksinya. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengetengahkan salah satu kebijaksanaan yang akan diambil 

oleh perusahaan yaitu kebijaksanaan dalam pengawasan 

persediaan bahan baku. Dalam hal ini yang 

diperhatikan adalah pelaksanaannya, sehingga 

produksi menjadi lancar dan pengusaha akan 

mendapatkan keuntungan yang sebesarnya sesuai 

tujuan perusahaan. 

perlu 

proses 

mampu 

dengan 

Pengaruh besar dari semakin meningkatnya. pembangunan 

dewasa ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk 

mengadakan perbaikan-perbaikan dan pengembangan

pengembangan di dalam usahanya serta mengadakan 

peningkatan dalam kuantitas dan kualitas barang-barang 

yang diproduksinya untuk dapat memenuhi kebutuhan 
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produksi. Jadi, produk atau hasil produksi tersebut 

didapatkan dari hasil kerja sama dari sejumlah orang-orang 

(men); bahan-bahan (materials); dan mesin-mesin atau 

peralatan (machineries). 

Hal ini berarti bahwa bahan-bahan yang termasuk di 

dalam .persediaan ini merupakan salah satu faktor produksi 

yang sangat penting di dalam menjamin kelancaran proses 

produksi. Tanpa adanya persediaan. perusahaan akan 

kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang 

seharusnya diperoleh. Setiap perusahaan perlu mengadakan 

persediaan 

usahanya. 

untuk dapat menjamin kelangsungan hidup 

Dalam mengadakan persediaan ini dibutuhkan sejumlah 

uang yang digunakan untuk membeli persediaan tersebut, 

oleh sebab itu setiap perusahaan haruslah dapat 

mempertahankan 

dapat menjamin 

suatu jumlah persediaan yang optimum yang 

kebutuhan bagi kelancaran kegiatan 

perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat serta dengan 

biaya yang serendah-rendahnya. Persediaan yang terlalu 

berlebihan/ besar akan me~ugikan bagi perusahaan. ka~ena 

ini berarti lebih banyak modal yang digunakan dan biaya

biaya yang timbul dengan adanya persediaan tersebut juga 

besar. Sebaliknya suatu persediaan yang terlalu keeil/ 

kurang akan merugikan perusahaan karena kelanearan dari 

pada kegiatan produksi dan distribusi perusahaan 

terganqqu. Rangkaian kegiatan produksi dan distribusi ini 
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mulai dari pembelian bahan baku, terus melalui semua 

kegiatan operasi dalam pabrik samp~i di gudang barang 

jadi, dan dari gudang barang jadi ini harus ke tempat

tempat distribusi sampai akhirnya pada kansumen yang 

terakhir. 

Oleh karena itu pentinglah bagi pimpinan perusahaan 

untuk memiliki pengetahuan mengenai cara mengadakan 

pengawasan persediaan yang baik. Dalam hal ini, penulis 

bermaksud untuk mengadakan analisa terhadap masalah 

pengawasan persediaan yang dihadapi oleh perusahaan be nang 

"BINTANG 

menerapkan 

APOllO" Surabaya. Di sini penulis 

pengetahuan teoritis khususnya 

mencaba 

mengenai 

pengawasan persediaan yang ditinjau dari teari Ilmu 

Management produksi, baik yang diterima dari perkuliahan 

selama ini maupun melalui studi kepustakaan. Dengan ini 

penulis berharap bahwa karya tulis ini nantinya akan 

sangat berguna sebagai pedoman bagi perusahaan benang 

"BINTANG APOLLO" Surabaya di dalam menentukan pengawasan 

persediaan di masa yang akan datang, serta berguna bagi 

semua pihak yang berkepentingan dengan hasil karya tulis 

ini. 

2. PENJELASAN JUDUL 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran arti judul 

skripsi yang berbeda dengan kehendak penulis, maka penulis 
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merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai judul 

skripsi tersebut. 

Adapun judul skripsi ini adalah: "PERANAN PENGAWASAN 

PERSE01AAN BAHAN BAKU UNTUK MEN1NGKATKAN EF1S1ENS1 PAOA 

PERUSAHAAN BENANG 'B1NTANG APOLLO' 01 SURABAYA". yang mana 

arti ·kata-kata yang terkandung di dalamnya dapatlah 

dijelaskan sebagai berikut: 

- PERANAN .. mempunyai arti ikut serta menentukan. 

- PENGAWASAN. mempunyai arti suatu kegiatan untuk menilai 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 

- pI;RSEJ:LlB.AtL.....6.AHAIL . .6..f\KU. mempunyai arti bahan yang sudah 

ada atau yang sudah disediakan untuk diolah melalui 

proses produksi menjadi barang jadi. 

- MENI~GKATKAN. mempunyai arti menaikkan atau menambah. 

membuat lebih besar dari jumlah sebelumnya. 

- EFISIENS1, mempunyai arti suatu pencapaian tujuan atau 

tindakan yang diinginkan dengan menggunakan sumber yang 

minimum, yang biasanya diukur berdasarkan atas biaya 

atau manfaat. 

- PERUSAHAAN. mempunyai arti suatu badan yang dengan 

menggunakan faktor-faktor produksi untuk mendapatkan 
1 

laba. 

1 
M. Manu lang. eJJgant . .9LEJs.R.QQmJ-.E..e.susab . .9§"Q, Cetakan ke 

tujuh. Ghalia Indonesia. 1980. 
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- eEN~tiG ... mempunyai arti bahan baku yang digunakan dalam 

proses produksi. 

- !2.1NTAN_G_.J:tEQL_LO. adalah nama perusahaan yang menjadi 

objek penelitian penulis. 

Pengertian judul secara keseIuruhan adaIah: Pada 

perusahaan benang "BINTANG APOLLO" perlu sekali 

diperhatikan kegiatan pengawasan persediaan bahan baku 

untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha memperlancar 

proses produksi di dalam pengolahan bahan baku tersebut 

menjadi barang jadi. 

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Persediaan merupakan elemen yang penting baik dalam 

perusahaan industri maupun perusahaan dagang. Dan biasanya 

dalam sebagian besar perusahaan. persediaan merupakan 

bagian yang terbesar dalam aktiva Iancarnya. Selain itu 

juga sangat menentukan pendapatan dad persediaan 

perusahaan. oleh karena itu masalah persediaan perlu 

ditangani dengan benar dan hati-hati. 

Kesalahan dalammenentukan besar investasi dalam 

persediaan akan dapat mengakibatkan berkurangnya 

keuntungan yang akan diterima perusahaan. yang diakibatkan 

karena timbulnya biaya-biaya yang harus ditanggung 

perusahaan. 

Mengingat peranan persediaan seperti tersebut di 
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atas, maka oenulis merasa tertarik untuk membahas maSalan 

pe rsed i aa n ba han ba ku sebaqa i too i k pemba. h.3.:3a n '.-,j i d3.1arn 

skripsi ini. 

4. TUJUAN PENYUSUNAN SKRIPSI 

PenY'Jsunan skripsi ini bertujuan: 

a. Untuk mengetrapkan teori-teori vang telah 

penulis terima selama di bangku kuliah ke 

dalam praktek pada perusahaan secara nvata, 

khususnya 

persediaan. 

mengenai teori mana]emen 

b. Untuk memberihan sumbanqan pemikiran terhadac 

pimpinan perusahaan dalam menqhadaci 

permasalahan yang berhubunqan denqan 

pengambilan keputusan dalam penqadaan 

persediaan bahan baku seningga qapat dlcapal 

efisiensi yang setinggi mungkin. 

c. Untuk memberikan bantuan pemecahan 

permasalahan yang dihadapi serta memberikan 

saran-saran kepada pimoinan perusahaan 

mengenai berbagai tindakan perbaikan yang 
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'-,e r IJ sa. rl;-?\:3, n _ 

5. SISTEMATIKA SKRIPSI 

iri dibagi dalam lima bab dan 

masina-masino ab ini terdiri dari: 

BAB I 

BAB II 

PEtWAHULUAN. 

Da13rn b~b ini perulis akan menquraikan tentang 

umum, penjelasan judu 1, alasan 

pemiiihan iudul. tujuan penyusunan, sistematika 

skriosi. serta metodologi yang membahas ten tang 

percIHsal"han. hipotesa kerja, scope analisa. 

serla crosedur penaumpulan dan penaolahan data. 

URAIAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN 

BAHAN BAKU 

PERSEDIAAN 

dan 

c III menquraikan tentanq penqertian 

persediaan. faktor-faktor 

dan 

yang 

persediaan bahan baku, penqertian 

tu iuan penqawasan persediaan, sistem 

pemesanan dalam pengawasan persediaan, kebijaksa 

naar1 ,jalam penqawasan persediaan bahan baku dan 

aamlilist,-asi perseciiaan bahan baku. 



BAB III 

BAB IV 

BAB V 
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GAMBARAN UMUM MENGENAI KEBIJAKSANAAN PENGADAAN 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU PADA PERUSAHAAN BENANG 

"BINTANG APOLLO". 

Di dalam bab ini penulis akan memberikan 

"~ambal'an umum dal'i perusahaan benang "8INTANG 

yaitu 

perusahaan, letak 

menqenai sejarah 

perusahaan, 

sinqkat 

struktur 

orqanisasinya, 

dipel'qunakan 

jenis-jenis bahan baku 'lang 

dan produk yang dihasilkan 

perusahaan, proses produksin'la. dan pelaksanaan 

penqadaan bahan baku 'lang dijalankan perusahaan. 

ANALISA DARI KEBIJAKSANAAN PERUSAHAAN DALAM 

PEMGAWASAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU. 

Dalam bab ini penulis akan mengadakan analisa 

pembahasan masalah, pemecahan masalah, dan 

f..lell(~U.Jidn ilipotesd Ker,ia berdasarkan 'Ceori 

penqawasan persediaan bahan baku sesuai denqan 

materi skripsi tersebut. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab penutup ini penulis akan menqambil 

kesimpulan kemudian merumuskan saran yang perlu 

baqi perusahaan. 
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6. METODOLOGI 

6.1 PERMASALAHAN 

Permasalahan yano inqin penulis kemukakan adalah 

menqenal m.3sa i. ah pe;Kla.wasan pe rsediaan bahan baku. 

sehubunqan denean kenyataan yanq ada di perllsahaan 

"BINTANG APOL.LO" pad,,, saat penulis mengadakan riset 

yaitu adanva penqawasan persediaan yang kuranq begitu 

baik, sehinaga menvebabkan kelebihan persediaan bahan 

baku. Hal ini timbul bukan karena keadaan ekstern 

perusahaan di dalam memperoleh bahan bakunya. tetapi 

dikarenakan keadaan intern perusahaan itu sendiri 

yaitu di mana kebijaksanaan dalam menentukan jumlah 

pembelian dilakukan berdasarkan perkiraan saja, 

kelebihan persediaan bahan baku 

dalam perusahaan itu. Hal ini menqakibatkan dana yang 

tertanam dan biaya yang ditimbulkan oleh adanya 

persediaan bahan baku men.iadi lebih besar i • 

Hal tersebut di atas merupakan masalah pokok yang 

hendak penuiis analisa dari perusahaan dan kemudian 

berusaha memecahkannva sesuai denean kemampuan yang 

ada. 

6.2 HIPOTESA KERJA 

Apabila penqawasan persediaan dilakukan sesuai 

denean metode vana ada dalam mana.iemen persediaan 
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maka ak2n na~8ak ~anfaatnya yang dapat dipetik oleh 

pe,lJsahaan 

ya i tu : 

- PenqgIJI'a.~n dana perlJsahaan dapat dipe,tanggunq 

i c."..Iab !<.aT' ·":eca, a eka nom is. 

T81" l.3.fOlnn'/:? persediaan pada tinqkat yang 

OP j lITl3. prodlJksi dapat berjalan denqan 

lancar aan biaya pe,sediaan adalah minimal. 

Biaya cenvimpanan yang besa, ka,ena adanya 

psrnbeli3n yang relatif ja,ang dapat dihinda,i. 

6.3 SCOPE ANALISA 

Ruanel linqklJP analisa sk,ipsi ini, penulis 

memb3tasi pada pemta.ha.s6.n masalah 

penqa~asan perseaiaan bahan baku pada perusahaan 

benanq "8 HITAi"!(; APOLLO" di Su ,abaya yanq didasa,i 

dari IlmlJ mand iemen praduksi dalam kai tannya untuk 

meninqkatkan efisiensi pada perusahaan. 

6.4 PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

6.4.1 PENGUMPULAN DATA 

Dalam menyiapkan sk,ipsi ini penulis telah menqadakan: 

6.4.1.1 PENELITIAN PENPAHI)LUAN 

Denqarc menqadakan penelitian pendahuluan 

dapat diketahui pakak perrmasalahan yang 
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sedang dihadapi oleh pe,u5ahaan. 

!"-,8DUS taka.an 

te,sebut didapat denqan cata tidak lanqsunq. 

Y8.itu denqan ca,a membaca buku buku 

lite,atu, dan kumpulan kuliah yanq penulis 

te,ima di banqku kuliah. Hasil , . 
Gail studi 

kepustakaan ini be,funqsi sebaqai alat untuk 

menqanalisa data yanq 

penelitian pendahuluan dan penelitian 

lapangan yanq be,hubunqan denqan pe,masalahan 

yanq ada pada pe,usahaan. 

6 . 4 . 1 . 3 St)PVE':'( L8 P8N(:,AN 

Dengan menqadakan wawanca,a penelitian se,ta 

peninjauan ke pe,usahaan quna mempe,oleh data 

ini 

'lang ada hubunqannya dengan masalah manajemen 

p,oduksi pada umumnya dan masalah penqawasan 

p,oduksi pada khususnya. 

6.4.2 PENGOLAHAN DATA 

Sebaqai tindak lanjut da,i data yanq be,hasil penulis 

kumpulkan. penulis menvusun data kemudian 



12 

menqadakan analisa t.e I' had ,~(-' d;;t.3. ':)F., rdasa rkan 

t.eo r j - t.eo ri 1,/_3.nq oenulis oe.roleh (3el().ln2. ;Tle,j? <ukan studi 

kepust.akaan, ,:121 r i ana.li·"a cis.oa tlah 

disimpulkan menqenai Clan 

sebaqai baha,-, pertimbanqan daoatlah oenul.is 

saran yanq berhubunqan denqan analisa tersebut. 




