
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perekonomian yang terjadi pada saat ini menjadi pusat

perhatian tersendiri dalam dunia bisnis hal ini disebabkan adanya krisis global

yang melanda di berbagai negara di dunia, dampak dari krisis global juga melanda

perindustrian. Salah satu contoh permasalahan di dalam perindustrian penerbit dan

percetakan buku, hal ini menyebabkan perusahaan harus mampu untuk mengelola

keuangan agar tidak terjadi kerugian. Untuk dapat mengelola masalah keuangan

atau permodalan tersebut perusahaan perlu adanya suatu perencanaan yang

optimal, di antaranya yaitu tentang tindakan perencanaan persediaan.

Pengendalian persediaan barang merupakan suatu masalah yang sering di hadapi

oleh suatu perusahaan, di mana sejumlah barang di harapkan dapat di peroleh

pada waktu yang tepat, dengan ongkos yang murah. Persediaan barang di

perlukan karena dalam pengadaan barang di butuhkan sejumlah waktu untuk

proses pemesanan barang tersebut. Sehingga dengan adanya permintaan dalam

suatu perusahaan, maka permintaan suatu barang yang datang di harapkan dapat

di penuhi dengan segera pada saat adanya permintaan barang yang di lakukan

konsumen. Persediaaan merupakan salah satu aset yang penting bagi suatu entitas

baik bagi perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya.

Suatu permasalahan yang terjadi di perusahaan CV. Pustaka Mafatih

adalah tidak seimbangnya persediaan buku dengan permintaan pelanggan pada

penjualan buku materi pelajaran MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah

Awaliyah), kurangnya persediaan disaat banyaknya permintaan, dapat

menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan, karena harus menunggu sampai

permintaannya terpenuhi maupun sebaliknya, banyaknya persediaan sedangkan

permintaan sedikit yang membuat banyaknya tumpukan stok buku di gudang yang

akan berdampak pada peningkatan biaya penyimpanan dan kerusakan kepada

buku tersebut.
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Banyak atau sedikitnya persediaan stok buku berpengaruh dari pemesanan

kembali yang dilakukan perusahaan terhadap permintaan yang di lakukan oleh

pelanggan, karena banyaknya pemesanan buku yang di lakukan, sedangkan

sedikitnya permintaan buku akan menimbulkan banyaknya stok buku di gudang,

maupun sebaliknya, jika sedikitnya pemesanan buku dan banyaknya permintaan

pelanggan akan menimbulkan kekurangan stok persediaan di gudang.

Pemilihan produk buku MDTA, dikarenakan penjualan buku MDTA

memiliki volume penjualan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, penjualan buku

dalam jumlah paket, dengan satu paket terdiri dari satu kelas dengan tujuh mata

pelajaran dalam masing-masing kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan kelas empat,

jenis pelajaran tersebut berupa pelajaran bahasa arab, tarikh islam, hadish, akhlak,

al-quran, fiqih, dan aqidah. Sehingga mengantarkan CV. Pustaka Mafatih pada

kondisi permintaan masa depan yang penuh dengan ketidak pastian. Berikut

adalah grafik pemesanan kembali oleh perusahaan kepada percetakan, grafik

permintaan pelanggan dan grafik stok persediaan pada periode pembelajaran

tahun 2013-2014 dan 2014-2015:

Gambar 1.1 Grafik Pemesanan Periode 2013-2014
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Gambar 1.2 Grafik Permintaan Periode 2013-2014

Grafik 1.3 Grafik Stok Persediaan Periode 2013-2014
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Gambar 1.4 Grafik Pemesanan Periode 2014-2015

Gambar 1.5 Grafik Permintaan Periode 2014-2015
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Gambar 1.6 Grafik Stok Persediaan Periode 2014-2015

Dari Gambar 1.1 sampai dengan Gambar 1.3 terlihat grafik penjualan buku

MDTA dari bulan Maret 2013–September 2013 dengan kurikulum 2010, terlihat

tidak seimbangnya permintaan, pemesanan dan persediaan buku pada CV.

Pustakan Mafatih di periode 2013-2014. Diperiode 2013-2014 terlihat banyaknya

kekurangan stok persediaan buku di saat banyaknya permintaan dari customer

atau pelanggan yang tidak dapat terpenuhi oleh perusahaan,  sedangkan

pemesanan kembali oleh perusahaan akan terpenuhi kurang lebih satu minggu

lamanya, maka pelanggan atau customer menunggu kurang lebih satu minggu

untuk permintaannya terpenuhi jika stok persediaan buku habis, maka akan

mengakibatkan kekecewaan kepada pelanggan. Sedangkan pada bulan Agustus

perusahaan melakukan pemesanan kembali sebanyak 168.000 Eksemplar dengan

harapan agar dapat pemenuhi permintaan-permintaan dibulan berikutnya,

sedangkan permintaan pelanggan pada bulan Agustus dan September berjumlah

95.025 Eksemplar, maka sisa stok persediaan adalah 33.376 Eksamplar yang

menjadi stok akhir pada periode 2013-2014. Dari Gambar 1.4 sampai dengan

Gambar 1.6 terlihat grafik penjualan buku MDTA untuk periode 2014-2015

dengan kurikulum 2012, masi terlihat tidak seimbangnya permintaan, pemesanan

dan persediaan buku MDTA pada periode tersebut.
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Sisa stok persediaan yang dimiliki perusahaan yang cukup banyak, akan

berdampak negatif kepada perusahaan seperti kerusakan pada buku karena

tersimpan terlalu lama di dalam gudang dan akan berdapak terhadap keuangan

perusahaan. Berikut contoh gambar barang yang rusak karena terlalu lama

tersimpan di dalam gudang.

Gambar 1.7 Tumpukan Buku Rusak

Dari gambar di atas terlihat tumpukan buku yang rusak karena

penyimpanan terlalu lama di dalam gudang, kerusakan berupa kerusakan fisik,

kerusakan karena faktor hewani dan kerusakan karena faktor alam seperti suhu.

Pada bulan-bulan tertentu, CV. Pustaka Mafatih mengalami kehabisan

beberapa persediaan buku pelajaran MDTA. Jumlah persediaan buku pelajaran

MDTA yang ada terlalu sedikit dibanding dengan jumlah permintaan konsumen,

dan di saat banyaknya persediaan buku dan sedikitnya permintaan konsumen,

akan menimbulkan banyaknya stok persediaan. Perusahaan menentukan kuantitas

pemesanan persediaan barang dagang dan periode pemesanannya hanya

berdasarkan pengalaman dan intuisi.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis memilih

judul: “Sistem Pengendalian Persediaan Buku Pelajaran MDTA (Madrasah

Diniyah Takmiliyah Awaliyah) dengan Bahasa Pemograman PHP di CV.

Pustaka Mafatih”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

bahwa pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menghitung sistem pengendalian persediaan dengan

menggunakan metode EOQ Probabilistik, Safety Stock dan Reorder Point.

2. Bagaimana implementasi sistem pengendalian persediaan dengan bahasa

pemograman Hypertext Preprocessor (PHP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan sistem pengendalian persediaan menggunakan metode EOQ

Probabilistik, Safety Stock dan Reorder Point.

2. Implementasi sistem pengendalian persediaan dengan bahasa pemograman

Hypertext Preprocessor (PHP).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan

a. Sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan

kebijakan yang tepat, khususnya dalam meramalkan pengendalian

persediaan yang selanjutnya di gunakan sebagai patokan untuk di masa

yang akan datang.

b. Dapat membantu perusahaan dalam menentukan kapan yang tepat

dilakukannya pemesanan kembali dan stok persediaan yang tepat di

periode yang akan datang dengan sistem yang terkomputerisasi.

2. Bagi Penulis

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman dengan menerapkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan khususnya tentang metode

peramalan pengendalian persediaan.

b. Menambah wawasan berfikir mengenai masalah-masalah yang terjadi di

perusahaan dan mencoba untuk mencari solusinya.
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3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai acuan untuk melakukan

penelitian dengan permasalahan yang sama.

1.5 Batasan Masalah

1. Data yang di gunakan dalam penlitian yaitu data penjualan periode 2013-

2014 dan 2014-2015, data biaya penyimpanan buku perbulan dan data biaya

trasnportasi

2. Konsumen adalah 12 kecematan yang ada dipekanbaru, pendistribusian dari

kecamatan ke MDTA tidak masuk kedalam sistem.

3. Biaya kekurangan persediaan diasumsikan nol, karena dalam penelitian ini

tidak membahas tentang biaya kekurangan, karena semua pelanggan

melakukan permintaan kepada perusahaan.

4. Sistem memerlukan update perdua tahun.

1.6 Posisi Penelitian

Adapun posisi penelitian sebagai acuan untuk laporan ini adalah:

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No
Nama

Peneliti
Judul Metode

Tempat
Penelitian

Tujuan Tahun

1

Fila
Dristiana.
dan Tedjo
Sukmono

Pengendalian
Persediaan
Bahan Baku
Dengan
Menggunakan
EOQ
Probabilistik
Berdasarkan
Peramalan
Exponential
Smooting Pada
PT. XYZ

Exponential
smoothing dan
EOQ
Probabilistik

PT. XYZ 1. Dapat
menentukan hasil
peramalan
exponential
smooting.

2. Dapat
menggunakan
metode EOQ
Probabilistik.

2014
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan)

No
Nama

Peneliti
Judul Metode

Tempat
Penelitian

Tujuan Tahun

2

Andini
Dewi
Nuritasari.
dan Nuri
Wahyuning
sih

Perencanaan
Pengendalian
Persediaan
Bahan Baku
Pupuk NPK
dengan
Menggunakan
Model
Economic
Order Quantity
(Studi Kasus:
PT. Petrokimia
Gresik)

Peramalan,
EOQ, ROP,
dan Biaya
Total
Persediaan

PT.
Petrokimi
a Gresik

1. Dapat
Menentukan
Hasil peramalan
penjualan pupuk
NPK di PT.
Petrokimia
Gresik.

2. Dapat menetukan
pengendalian
persediaan
dengan model
EOQ.

3. Dapat
menggunakan
model EOQ yang
optimal.

4. Dapat Mentukan
titik ROP

2014

3

Andri
Muhamma
d

Sistem
Pengendalian
Persediaan
Barang (buku
pelajaran
MDTA)
dengan Bahasa
Pemograman
PHP di CV.
Pustaka
Mafatih

Moving
average,
exponential
Smoothing,
EOQ
Probabilistic,
Reorder Point,
Safety Stock
dan Sitem
Pemograman
PHP.

CV.
Pustaka
Mafatih

Menghasilkan
sistem
pengendalian
persediaan
dengan sistem
bahasa
pemograman
Hypertext
Preprocessor
(PHP).

2015

1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan, uraian dan penjelasan secara singkat adalah sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian

serta teori pendukung dalam penelitian. Teori- teori tersebut

mengenai peramalan pengendalian persediaan barang produk

buku pelajaran MDTA dengan metode peramalan Moving
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Average, Exponential Smoothing alfa 0.5, EOQ Probabilistik,

ROP, Safety Stock dan Sistem Bahasa Pemograman Hypertext

Preprocessor (PHP) dalam pengendalian persediaan dan teori

lainnya yang berhubungan dengan peramalan pengendalian

persediaan barang.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan penjelasan secara skematis langkah-langkah

pembahasan yang di gunakan dalam proses penelitian, sesuai

dengan metodologi penelitian yang sedang dibuat.

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan tentang data-data yang di peroleh di lapangan yang di

gunakan untuk di olah sesuai dengan masalah yang sedang di

teliti, sedangkan pengolahan data berisikan tentang proses

perubahan data mentah menjadi suatu hasil yang bisa di pahami

sehingga membantu di dalam menganalisa.

BAB V : ANALISA

Analisa dari hasil pengolahan data yang di lakukan berdasarkan

teori yang digunakan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan

dengan hasil penelitian.




