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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam aktivitas produksi, perusahaan terus berupaya meningkatkan hasil 

produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara meningkatkan 

sumber daya yang ada demi tercapainya tujuan produksi yang optimal. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut setiap perusahaan manufaktur selalu membutuhkan 

pengendalian persediaan karena pada umumnya permintaan selalu berubah-ubah. 

Tanpa pengendalian persediaan perusahaan akan dihadapkan pada resiko bahwa 

perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 

Kegiatan pemeliharaan mencakup seluruh aspek fasilitas mesin, 

peralatan, gedung dan fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. PT. Pandawa 

Perkasa Surya adalah perusahaan yang bergerak di bidang rental alat-alat berat 

dan jasa kontraktor alat berat. Perusahaan terus berupaya meningkatkan pelayanan 

pemeliharaan dengan cara memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Salah 

satu pelayanan yang diberikan oleh PT. Pandawa Perkasa Surya adalah berupa 

pemeliharaan alat berat. Kegiatan pemeliharaan alat berat didefinisikan sebagai 

sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki setiap alat berat agar alat 

berat dapat dipergunakan dalam kegiatan produksi. 

Perusahaan yang mampu melakukan pengendalian persediaan suku 

cadang dengan baik akan mendapatkan keuntungan ketersediaan suku cadang  
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yang siap dipergunakan dalam proses pemeliharaan. Persediaan merupakan bagian 

yang sangat penting dalam suatu bisnis. Biasanya permasalahan persediaan 

cenderung disembunyikan oleh perusahaan. Namun demikian, permasalahan yang 

sering muncul adalah persediaan sangat mahal dikelola. Akibatnya, kebijakan 

operasi sangat diperlukan dalam mengelola persediaan sehingga tingkat 

persediaan dapat ditekan sekecil mungkin. 

Berdasarkan data permintaan suku cadang excavator di biro Inventory 

pada Periode Januari 2017-Desember 2017. Dapat di tunjukan pada tabel 1.1 

berikut: 

Tabel 1.1 Data Permintaan Suku Cadang Excavator periode tahun 2017 

No Nama Suku Cadang Total Barang 2017 

1 FILTER 2.065 

2 SEAL 830 

3 ORING 1.046 

4 ENGINE 605 

5 FUEL SYSTEM 436 

6 UNDERCARRIAGE 2.008 

7 DINAMO 54 

8 BOLT 3.621 

9 HOSE 4.028 

Grand Total 14.693 

   Sumber: PT. Pandawa Perkasa Surya 

Suku cadang yang tersedia di gudang mengalami kekurangan serta 

penumpukan, sehingga membuat tidak optimalnya penyimpanan pada gudang. 

Tabel diatas menunjukkan tidak optimalnya   sistem  persediaan   yang   dilakukan  
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oleh PT. Pandawa Perkasa Surya. Manajemen persediaan diartikan kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan 

kebutuhan suku cadang sedemikian rupa sehingga disuatu pihak kebutuhan 

permintaan suku cadang dapat dipenuhi pada waktunya dan dilain pihak investasi 

persediaan dapat ditekan secara optimal.Menentukan besarnya persediaan 

merupakan masalah yang penting bagi perusahaan. Kesalahan dalam menentukan 

besarnya investasi (modal yang tertanam) dalam persediaan akan menekan 

keuntungan perusahaan. Adanya suku cadang yang terlalu besar dibandingkan 

dengan permintaan suku cadang akan menambah beban bunga pemeliharaan 

penyimpanan suku cadang di gudang, serta memungkinkan menyusut dan kualitas 

suku cadang, sehingga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Demikian 

sebaliknya, jumlah persediaan yang terlalu kecil dalam gudang akan 

mengakibatkan terganggunya pemeliharaan dan menyebabkan kerugian pada 

perusahaan.Biaya penyimpanan bahan baku (suku cadang) setiap tahunnya pada 

umumnya memakan biaya 20% sampai 40% dari harga barang (Indrajit, 2003). 

Oleh karena itu, perlu adanya sistem manajemen persediaan tertentu. 

Adapun salah satu pengelolaan sistem persediaan jika kekurangan suku cadang 

dapat dilakukan secara back order. Dimana user mau menunggu barang yang 

diminta sampai tersedia di gudang, merendam fluktuasi permintaan suku cadang, 

dapat menjaga persediaan suku cadang dan dapat menekan biaya persediaan 

adalah Model Probabilitas model Q dengan back order (Bahagia, 2003). 
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Dari keterangan diatas, maka penelitian ini diangkat dengan judul 

“Evaluasi Pengadaan Suku Cadang Alat Berat Excavator Pada PT. Pandawa 

Perkasa Surya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, bahwa perusahaan belum 

optimal dalam melakukan pengendalian persediaan suku cadang. Maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses pengendalian persediaan 

suku cadang alat berat excavator pada PT. Pandawa Perkasa Surya Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam rencana penelitian ini, yaitu: 

Untuk mengetahui bagaimana pengadaan suku cadang alat berat excavatorpada 

PT. Pandawa Perkasa Surya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a) Bagi penulis 

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapat dan 

mengaplikasikan secara empiris didunia nyata dengan harapan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui evaluasi 

pengadaan suku cadang alat berat excavator. 

b) Bagi akademis 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sebagai bahan 

sumbangan pemikiran tentang evaluasi pengadaan suku cadang alat berat 

excavator. 
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c) Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengadaan 

suku cadang alat berat excavator. 

d) Bagi peneliti selanjutnya   

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi pada penelitian selanjutnya. 

1.5 Metode Penulisan 

1. Lokasi dan waktu laporan 

 Penulis membuat laporan ini bertempat pada kantor jasa kontraktor alat 

berat terletak di Jl. Tegal Sari Gg. Jambu, Kecamatan Mandau, Kabupaten 

Bengkalis, Provinsi Riau. Penulisan laporan ini dilakukan pada tanggal 26 

Januari 2018. 

2. Jenis dan sumber data 

 Dalam penulisan laporan ini jenis dan sumber data yang penulis gunakan 

yaitu: 

a. Data primer 

 Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung yaitu 

berasal dari keterangan staff dan karyawan pada PT. Pandawa Perkasa 

Surya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. 

b. Data sekunder 

 Data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari perusahaan seperti 

sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur 

organisasi. 
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3. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang diambil melalui : 

a. Observasi (pengamatan), yaitu metode pengumpulan data yang 

diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan 

terhadap objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara 

langsung tentang kegiatan-kegiatan yang akan diteliti. 

b. Studi Dokumen, yaitu pengumpulan melalui dokumen atau arsip yang 

ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, 

struktur organisasi, dan data lain yang disajikan perusahaan. 

4. Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulisan menggunakan metode deskriptif 

yaitu menggambarkan situasi, kondisi dengan jalan membahas data-data 

dan informasi yang diperoleh dengan menghubungkan dengan teori-teori 

yang ada. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi empat bab, 

yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang 

menjadi pemicu munculnya permasalahan. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, ditentukan rumusan masalah yang 

lebih terperinci sebagai acuan untuk menetukan hipotesis. Dalam 

bab ini pula dijabarkan tentang tujuan dan manfaat, dan pada 



7 
 

akhir bab di jelaskan tentang sistematika penulisan yang akan 

digunakan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan di jelaskan sekilas tentang perusahaan yang 

menjadi lokasi penelitian seperti sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini berisi tentang teori dan tinjauan praktek yang berkaitan 

dengan judul. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan bisa berguna bagi 

instansi terkait. 

 


