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BAB  I

PENDAHULUAN

I.1  Latar Belakang  Masalah

Persediaan  ( Inventory ) adalah suatu istilah umum yang menunjukkan 

segala sesuatu atau sumberdaya-sumberdaya organisasi yang disimpan dalam

antisipasi pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumberdaya internal ataupun 

eksternal ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi 

atau produk akhir, bahan-bahan pembantu atau pelengkap dan komponen-

komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk perusahaan ( Handoko T.H  

2000, hlm. 333 ).

Persediaan  ( inventory)  merupakan barang yang disimpan untuk digunakan 

atau dijual pada periode mendatang. Persediaan erat hubungannya dengan 

operasional perusahaan, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perdagangan maupun industri. Jika penanganan persediaan tidak dilaksanakan 

dengan baik maka akan mengakibatkan resiko terganggunya proses produksi atau 

tidak terpenuhinya pesanan pembelian, akibatnya dapat merugikan perusahaan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan salah satu unsur yang paling 

aktif dalam operasi perusahaan yang secara berlanjut diperoleh atau diproduksi 

maupun dijual. Persediaan pada perusahaan industri dan jasa adalah berbeda 

ditinjau dari sifat dan jenisnya, tetapi fungsinya sama yaitu untuk dijual dan 

merupakan unsur yang sangat aktif di dalam perusahaan. Sifat atau batasan barang 

yang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan adalah bervariasi sesuai dengan 

aktivitas perusahaan.

Oleh karena itu, proses kegiatan produksi harus didukung dengan 

ketersediaan persediaan bahan baku dan bahan/material yang dibutuhkan. Bahan 

baku dan bahan/material yang dibutuhkan hendaknya cukup tersedia, sehingga 

dapat menjamin kelancaran produksi. Pengendalian tingkat persediaan bahan baku

dan bahan/material harus dijaga dengan baik. Kwantitas persediaan bahan baku

dan bahan/material harus dikelola secara ekonomis, agar modal yang tertanam 

dalam persediaan dan biaya-biaya yang ditimbulkannya tidak terlalu besar, 
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sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Persediaan juga tidak boleh terlalu 

kecil, sehingga dapat mempengaruhi proses produksi. Kegagalan dalam 

pengendalian tingkat persediaan tentu pada akhirnya dapat menimbulkan 

kerugian perusahaan. Oleh karena itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

mengendalikan tingkat persediaan secara efisien  ( berdaya guna ) , dan  

menjamin kelangsungan jalannya operasi perusahaan yang  efektif   ( berhasil 

guna ) tepat dan benar, sehingga memperoleh tingkat persediaan yang optimal

dan ekonomis dengan biaya minimum.   

CV. TONS 2000  adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa 

perbaikan dan pengecatan kendaraan otomotif. Perusahaan ini berdiri sejak  21 

Nopember 1996  dan  berdomisili di kota Bogor. Seiring dengan peningkatan 

produksi kendaraan otomotif berbagai merek di Indonesia, maka pertumbuhan 

usaha jasa perbaikan dan pengecatan kendaraan otomotif  berkembang pesat 

khususnya dikota-kota besar di Indonesia. Sampai dengan tahun 2011 , Bengkel  

TONS 2000 , hanya mampu melayani para pelanggannya dengan jumlahh order 

pekerjaan masih dibawah  100 order pekerjaan setiap bulannya. Tahun  2012

hingga saat ini  sudah dapat melayani  sejumlah  lebih dari  rata-rata 100 order 

pekerjaan setiap bulannya. Kendaraan yang dapat dilayani , tidak terbatas pada

merk atau jenis kendaraan-kendaraan  produksi dari negara Jepang atau Asia , 

tetapi juga dapat pula melayani merk atau jenis kendaraan-kendaraan produksi 

dari negara Eropa.  Pelayanan Bengkel TONS 2000, senantiasa  memberikan  

kepuasan  kepada para pelanggannya dengan kwalitas produk yang baik, 

ketepatan waktu penyelesaian, dan jaminan produk yang dihasilkan. Usaha untuk 

mempertahankan  para  pelanggan inilah yang selalu diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh para 

pelanggannya , memberikan tantangan bagi Bengkel TONS 2000 , untuk 

senantiasa melakukan peningkatan mutu pelayanannya.

Untuk menunjang kegiatan usahanya, perusahaan mengadakan persediaan 

thinner sebagai salah satu bahan / material persediaannya. Kajian terhadap 

pengendalian tingkat persediaan  thinner ini sangat  penting,  karena merupakan  

bahan/material yang secara terus menerus digunakan dalam proses produksinya 

dan perlu mendapat  penanganan  yang serius,  karena bahan/material ini sangat  
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berbahaya  dan  mudah terbakar. Ruangan  untuk menempatkannya dibuat secara 

khusus supaya terjamin keamanannya serta disimpan dalam suatu wadah yang 

aman.  Selain itu, pengendalian tingkat persediannyapun harus dilakukan dengan 

cermat, tepat dan benar agar aman, efisien, efektif dan ekonomis. Pengendalian  

tingkat  persediaannya  tersebut  harus ditangani secara baik, tepat dan benar. 

Dari fakta dan data yang diperoleh dilapangan berdasarkan catatan 

pembukuan periode tahun  2012  yang ada, ternyata pengendalian tingkat 

persediaan thinner, dilakukan secara konvensional, ( Tabel  1 ).
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Tabel  1  Kwantitas Pembelian, Nilai Pembelian, dan Frekuensi pemesanan Thinner – Faktual  Tahun  2012

BULAN

HARGA MINGGU  KE. 1 MINGGU  KE. 2 MINGGU  KE. 3 MINGGU  KE. 4 TOTAL

PER. 
LITER

PEMBELIAN PEMBELIAN PEMBELIAN PEMBELIAN KWANTITAS. NILAI  FREKUENSI  

TANGGAL KWANTITAS TANGGAL KWANTITAS TANGGAL KWANTITAS TANGGAL KWANTITAS
PEMBELIAN PEMBELIAN PEMESANAN

Rp. Liter Liter Liter Liter Liter Rp.
JANUARI 21.500,00 04/01/2012 60 12/01/2012 80 16/01/2012 80 25/01/2012 80 300 6.450.000,00 4

PEBRUARI 21.500,00 02/02/2012 80 12/02/2012 60 21/02/2012 60 26/02/2012 80 280 6.020.000,00 4

MARET 21.500,00 07/03/2012 80 13/03/2012 60 20/03/2012 60 28/03/2012 80 280 6.020.000,00 4

APRIL 22.500,00 04/04/2012 80 14/04/2012 60 21/04/2012 60 30/04/2012 80 280 6.300.000,00 4

MEI 22.500,00 06/05/2012 80 09/05/2012 60 15/05/2012 60 26/05/2012 80 280 6.300.000,00 4

JUNI 22.500,00 05/06/2012 80 10/06/2012 60 19/06/2012 80 26/06/2012 80 300 6.750.000,00 4

JULI 22.500,00 02/07/2012 80 12/07/2012 100 16/07/2012 100 23/07/2012 80 360 8.100.000,00 4

AGUSTUS 25.000,00 07/08/2012 80 13/08/2012 80 18/08/2012 100 28/08/2012 100 360 9.000.000,00 4

SEPTEMBER 25.000,00 03/09/2012 100 10/09/2012 100 17/09/2012 60 25/09/2012 80 340 8.500.000,00 4

OKTOBER 25.000,00 04/10/2012 80 14/10/2012 60 21/10/2012 60 31/10/2012 80 280 7.000.000,00 4

NOPEMBER 25.000,00 04/11/2012 80 14/11/2012 60 21/11/2012 60 28/11/2012 100 300 7.500.000,00 4

DESEMBER 25.000,00 05/12/2012 100 12/12/2012 80 20/12/2012 60 26/12/2012 60 300 7.500.000,00 4

JUMLAH 980 860 840 980 3660 85.440.000,00 48

Sumber  :  Data primer catatan pembukuan tahun 2012  CV. TONS 2000
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Dari data tabel  1  tersebut diatas   dapat diperoleh gambaran selama  periode 1 

( satu ) tahun bahwa :

a. Kwantitas pembelian persediaan sebesar  3.660  ( Tiga ribu enamratus 

enampuluh liter ) selama  1 ( satu ) tahun.

b. Frekuensi pemesanan persediaan  dilakukan 48 ( empatpuluh delapan ) 

kali selama  1 ( satu ) tahun.

c. Waktu pemesanan ulang dilakukan  setiap satu minggu,  1 ( satu ) kali

pemesanan.

d. Pemesanan dilakukan dengan kwantitas kelipatan  20 ( duapuluh ) liter. 

Kemasan atau wadah dalam jerigen plastik dengan kapasitas  20 ( 

duapuluh ) liter  setiap jerigennya.

Oleh karena itu, untuk menentukan  kwantitas pemesanan persediaan 

bahan / material thinner yang optimal dan ekonomis, sehingga dapat 

meminimalkan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanannya, maka 

pengendalian tingkat persediaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

teori-teori dan penghitungan-penghitungan tentang  :

a. Economic Order Quantity ( EOQ ), yaitu model kwantitas pemesanan 

yang ekonomis. Kwantitas pemesanan yang ekonomis dapat menekan 

biaya persediaan mencapai titik terendah. Model  Economic Order 

Quantity adalah suatu rumusan untuk menentukan kwantitas  pemesanan 

yang akan meminimumkan biaya persediaan.

b. Inventory Usage Over Time, yaitu pemakaian persediaan dari waktu ke 

waktu.

c. Lead Time, yaitu menentukan tenggang waktu antara saat pemesanan dan 

datangnya pemesanan.

d. Pemesanan ulang ( Reorder Point ) , yaitu titik dimana pemesanan harus 

dilakukan kembali untuk mengisi persediaan.

e. Persediaan pengaman ( Safety Stock ) , yaitu persediaan tambahan yang 

dimiliki untuk mengantisipasi terhadap perubahan tingkat kebutuhan atau 

kelambatan pengiriman.

Dengan menggunakan teori-teori dan penghitungan-penghitungan tersebut 

diatas, peneliti berkeyakinan dapat memperoleh hasil pengkajian yang optimal.
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Oleh karena itu, maka timbul keinginan peneliti untuk melakukan pengkajian

terhadap pengendalian tingkat persediaan thinner untuk mendukung kegiatan 

usaha jasa perbaikan dan pengecatan kendaraan otomotif di Bengkel TONS 2000,

Bogor  agar memperoleh tingkat persediaan yang optimal dan ekonomis dengan 

biaya minimum.

I.2  Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, diperlukan kajian 

yang mendalam tentang pengendalian tingkat persediaannya, agar memperoleh 

tingkat persediaan yang optimal dan ekonomis dengan biaya minimum, dengan 

mempertimbangkan teori-teori dan penghitungan-penghitungan terhadap variabel-

variabel kwantitas pemakaian bahan/material, biaya pemesanan, dan biaya 

penjimpanan persediaan. Ruang lingkup penelitian di  bengkel  TONS 2000 ini 

dibatasi hanya pada persediaan thinner, yaitu salah satu jenis bahan/material yang 

digunakan unruk menunjang produksi usaha jasanya, selama periode tahun 2012. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kwantitatif.  Periode 

waktu penelitian dilakukan selama  3 ( tiga ) bulan, yaitu sejak bulan  Oktober

2013 sampai dengan bulan Desember 2013. 

I.3  Perumusan Masalah

Rumusan masalah mengandung implikasi adanya data untuk memecahkan 

masalah dan dinyatakan secara jelas dan terukur sebagai berikut  :

a. Apakah pengendalian tingkat persediaan secara konvensional yang 

berlangsung selama ini sudah tepat, efisien dan ekonomis  ?

b. Apakah model kwantitas pemesanan yang ekonomis  ( Economic Order 

Quantity )  perlu digunakan , agar pengendalian tingkat persediaannya

optimal  ?

c. Apakah pemakaian  atau penggunaan persediaan dari waktu kewaktu ( 

Inventory Usage Over Time ) dikontrol secara baik  ?

d. Apakah penentuan waktu tunggu ( Lead Time ), sehubungan dengan 

waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan persediaan sudah 

melalui penghitungan secara cermat  ?
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e. Apakah penentuan titik waktu kapan pemesanan ulang persediaan 

dilakukan  ( Reorder Point ) , sudah melalui kajian dengan benar  ?

f. Apakah penentuan persediaan pengaman ( Safety Stock ), untuk 

mengantisipasi terhadap perubahan tingkat kebutuhan atau keterlambatan 

pengiriman persediaan harus dilakukan  ?

I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah  :

a. Memahami bahwa pengendalian tingkat persediaan thinner dengan model 

kwantitas pemesanan yang ekonomis ( Economic Order Quantity - EOQ

), penghitungan dan pengawasan terhadap pemakaian  / penggunaan 

persediaan  dari waktu kewaktu ( Inventory Usage Over Time ) , 

penetuan waktu tunggu ( Lead Time ), penentuan waktu  pemesanan  

ulang ( Reorder Point – ROP ),  dan penentuan persediaan pengaman ( 

Safety Stock ) terhadap persediaan  thinner  sangat diperlukan untuk 

mencapai tingkat efisiensi , efektifitas serta  produktivitas yang optimal 

dan ekonomis.

b. Pengendalian persediaan thinner dengan menggunakan  model  

Economic Order Quantity ( EOQ ), adalah untuk menjaga tingkat 

persediaan pada tingkat yang optimal sehingga diperoleh penghematan 

untuk persediaan tersebut. Hal inilah yang dianggap penting untuk 

dilakukan penghitungan persediaan sehingga dapat menunjukkan tingkat 

persediaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjaga kontinuitas 

produksi dengan pengorbanan atau pengeluaran biaya yang ekonomis.

c. Meningkatkan serta memberikan kwalitas pelayanan yang optimal 

terhadap para pelanggannya dengan kecepatan dan ketepatan waktu 

penyelesaian, sehingga perusahaan dapat meningkatkan produksinya dan 

pada akhirnya dapat memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan.

d. Bagi manajemen perusahaan, khususnya yang bergerak dalam bidang 

usaha jasa bengkel perbaikan  dan pengecatan kendaraan otomotif, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, untuk 

meningkatkan kinerjanya.
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Manfaat Penelitian ini, adalah  :

a. Dapat dibaca dan dipahami serta dapat memberikan tambahan wawasan 

bagi para mahasiswa , khusus program studi magister manajemen 

konsentrasi akuntansi keuangan  di Universitas Pembangunan 

Nasional   “ Veteran “  Jakarta.

b. Dapat menambah daftar pustaka bagi  Program Pascasarjana Universitas 

Pembangunan Nasional  “ Veteran “  Jakarta , sehingga bermanfaat 

bagi para pembacanya.

c. Sebagai bahan referensi bagi para pelaku usaha bengkel otomotif  

yang bergerak dalam bidang usaha jasa bengkel perbaikan dan 

pengecatan kendaraan, sehingga dapat  bekerja secara ekonomis, 

efisien dan efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

produksinya dan memperoleh keuntungan yang diharapkan.
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BAB  I

PENDAHULUAN





I.1  Latar  Belakang  Masalah

	Persediaan  ( Inventory ) adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumberdaya-sumberdaya organisasi yang disimpan dalam antisipasi pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumberdaya internal ataupun eksternal ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan-bahan pembantu atau pelengkap dan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk perusahaan ( Handoko T.H  2000, hlm. 333 ).

	Persediaan  ( inventory)  merupakan barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode mendatang. Persediaan erat hubungannya dengan operasional perusahaan, baik perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan maupun industri. Jika penanganan persediaan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan resiko terganggunya proses produksi atau tidak terpenuhinya pesanan pembelian, akibatnya dapat merugikan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam  operasi perusahaan yang secara berlanjut diperoleh atau diproduksi maupun dijual. Persediaan pada perusahaan industri dan jasa adalah berbeda ditinjau dari sifat dan jenisnya, tetapi fungsinya sama yaitu untuk dijual dan merupakan unsur yang sangat aktif di dalam perusahaan. Sifat atau batasan barang yang dapat diklasifikasikan sebagai persediaan adalah bervariasi sesuai dengan aktivitas perusahaan.

	Oleh karena itu, proses kegiatan produksi harus didukung dengan ketersediaan persediaan bahan baku dan bahan/material yang dibutuhkan. Bahan baku dan bahan/material yang dibutuhkan hendaknya cukup tersedia, sehingga dapat menjamin kelancaran produksi. Pengendalian tingkat persediaan bahan baku dan bahan/material harus dijaga dengan baik. Kwantitas persediaan bahan baku dan bahan/material harus dikelola secara ekonomis, agar modal yang tertanam dalam persediaan dan biaya-biaya yang ditimbulkannya  tidak  terlalu  besar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.  Persediaan juga tidak boleh terlalu kecil, sehingga dapat mempengaruhi proses produksi. Kegagalan dalam pengendalian tingkat persediaan  tentu pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian perusahaan. Oleh karena itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengendalikan  tingkat  persediaan  secara  efisien  ( berdaya guna ) , dan  menjamin kelangsungan jalannya operasi perusahaan yang  efektif   ( berhasil guna ) tepat  dan benar, sehingga memperoleh tingkat persediaan yang optimal dan  ekonomis dengan biaya minimum.   

CV. TONS 2000  adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa perbaikan dan pengecatan kendaraan otomotif. Perusahaan ini berdiri sejak  21 Nopember 1996  dan  berdomisili di kota Bogor. Seiring dengan peningkatan produksi kendaraan otomotif berbagai merek di Indonesia, maka pertumbuhan usaha jasa perbaikan dan pengecatan kendaraan otomotif  berkembang pesat khususnya dikota-kota besar di Indonesia. Sampai dengan  tahun 2011 , Bengkel  TONS 2000 , hanya mampu melayani para pelanggannya dengan jumlahh order pekerjaan masih dibawah  100  order pekerjaan setiap bulannya. Tahun  2012 hingga saat ini  sudah dapat melayani  sejumlah  lebih dari  rata-rata 100 order pekerjaan setiap bulannya. Kendaraan yang dapat dilayani , tidak terbatas pada merk atau jenis kendaraan-kendaraan  produksi dari negara Jepang atau Asia , tetapi juga dapat pula melayani merk atau jenis kendaraan-kendaraan produksi dari negara Eropa.  Pelayanan Bengkel TONS 2000, senantiasa  memberikan  kepuasan  kepada para pelanggannya dengan kwalitas produk yang baik, ketepatan waktu penyelesaian, dan jaminan produk yang dihasilkan. Usaha untuk mempertahankan  para  pelanggan inilah yang selalu diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh para pelanggannya , memberikan tantangan bagi Bengkel TONS 2000 , untuk senantiasa melakukan peningkatan mutu pelayanannya.

	Untuk menunjang kegiatan usahanya, perusahaan mengadakan persediaan thinner sebagai salah satu bahan / material persediaannya. Kajian terhadap pengendalian tingkat persediaan  thinner ini sangat  penting,  karena merupakan  bahan/material yang secara terus menerus digunakan dalam proses produksinya dan perlu mendapat  penanganan  yang serius,  karena bahan/material ini sangat  berbahaya  dan  mudah terbakar. Ruangan  untuk menempatkannya dibuat secara khusus supaya terjamin keamanannya serta disimpan dalam suatu wadah yang aman.  Selain itu, pengendalian tingkat persediannyapun harus dilakukan dengan cermat, tepat dan benar agar aman, efisien, efektif dan ekonomis. Pengendalian  tingkat  persediaannya  tersebut  harus ditangani secara baik, tepat dan benar. 

	Dari fakta dan data yang diperoleh  dilapangan  berdasarkan  catatan  pembukuan periode tahun  2012  yang ada,  ternyata  pengendalian tingkat persediaan  thinner, dilakukan secara konvensional, ( Tabel  1 ).
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Tabel  1  Kwantitas Pembelian, Nilai Pembelian, dan Frekuensi pemesanan Thinner – Faktual  Tahun  2012



		BULAN

		HARGA

		MINGGU  KE. 1

		MINGGU  KE. 2

		MINGGU  KE. 3

		MINGGU  KE. 4

		TOTAL



		

		PER. LITER

		PEMBELIAN

		PEMBELIAN

		PEMBELIAN

		PEMBELIAN

		KWANTITAS. 

		NILAI  

		FREKUENSI  



		

		

		TANGGAL

		KWANTITAS

		TANGGAL

		KWANTITAS

		TANGGAL

		KWANTITAS

		TANGGAL

		KWANTITAS

		PEMBELIAN

		PEMBELIAN

		PEMESANAN



		 

		Rp.

		 

		Liter

		 

		Liter

		 

		Liter

		 

		Liter

		Liter

		Rp.

		 



		JANUARI

		21.500,00 

		04/01/2012

		60

		12/01/2012

		80

		16/01/2012

		80

		25/01/2012

		80

		300

		6.450.000,00 

		4



		PEBRUARI

		21.500,00 

		02/02/2012

		80

		12/02/2012

		60

		21/02/2012

		60

		26/02/2012

		80

		280

		6.020.000,00 

		4



		MARET

		21.500,00 

		07/03/2012

		80

		13/03/2012

		60

		20/03/2012

		60

		28/03/2012

		80

		280

		6.020.000,00 

		4



		APRIL

		22.500,00 

		04/04/2012

		80

		14/04/2012

		60

		21/04/2012

		60

		30/04/2012

		80

		280

		6.300.000,00 

		4



		MEI

		22.500,00 

		06/05/2012

		80

		09/05/2012

		60

		15/05/2012

		60

		26/05/2012

		80

		280

		6.300.000,00 

		4



		JUNI

		22.500,00 

		05/06/2012

		80

		10/06/2012

		60

		19/06/2012

		80

		26/06/2012

		80

		300

		6.750.000,00 

		4



		JULI

		22.500,00 

		02/07/2012

		80

		12/07/2012

		100

		16/07/2012

		100

		23/07/2012

		80

		360

		8.100.000,00 

		4



		AGUSTUS

		25.000,00 

		07/08/2012

		80

		13/08/2012

		80

		18/08/2012

		100

		28/08/2012

		100

		360

		9.000.000,00 

		4



		SEPTEMBER

		25.000,00 

		03/09/2012

		100

		10/09/2012

		100

		17/09/2012

		60

		25/09/2012

		80

		340

		8.500.000,00 

		4



		OKTOBER

		25.000,00 

		04/10/2012

		80

		14/10/2012

		60

		21/10/2012

		60

		31/10/2012

		80

		280

		7.000.000,00 

		4



		NOPEMBER

		25.000,00 

		04/11/2012

		80

		14/11/2012

		60

		21/11/2012

		60

		28/11/2012

		100

		300

		7.500.000,00 

		4



		DESEMBER

		25.000,00 

		05/12/2012

		100

		12/12/2012

		80

		20/12/2012

		60

		26/12/2012

		60

		300

		7.500.000,00 

		4



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		JUMLAH

		 

		 

		980

		 

		860

		 

		840

		 

		980

		3660

		85.440.000,00 

		48







Sumber  :  Data primer catatan pembukuan tahun 2012  CV. TONS 2000

Dari data tabel  1  tersebut  diatas   dapat  diperoleh  gambaran  selama  periode 1 ( satu ) tahun bahwa  :

a. Kwantitas pembelian persediaan sebesar  3.660  ( Tiga ribu enamratus enampuluh liter ) selama  1 ( satu ) tahun.

b. Frekuensi pemesanan  persediaan  dilakukan  48 ( empatpuluh delapan ) kali selama  1 ( satu ) tahun.

c. Waktu pemesanan ulang dilakukan  setiap satu minggu,  1 ( satu ) kali pemesanan.

d. Pemesanan  dilakukan  dengan kwantitas kelipatan  20 ( duapuluh ) liter.  Kemasan  atau  wadah  dalam  jerigen plastik dengan kapasitas  20 ( duapuluh ) liter  setiap jerigennya.

Oleh  karena  itu, untuk  menentukan  kwantitas pemesanan persediaan bahan / material  thinner  yang  optimal dan ekonomis, sehingga dapat meminimalkan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanannya, maka pengendalian tingkat persediaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan teori-teori dan penghitungan-penghitungan tentang  :

a. Economic Order Quantity ( EOQ ),  yaitu model kwantitas pemesanan yang ekonomis. Kwantitas pemesanan yang ekonomis dapat menekan  biaya persediaan  mencapai titik terendah. Model  Economic Order Quantity  adalah suatu rumusan untuk menentukan kwantitas  pemesanan yang  akan meminimumkan  biaya persediaan. 

b. Inventory Usage Over Time, yaitu pemakaian persediaan dari waktu ke waktu.

c. Lead Time, yaitu menentukan tenggang waktu antara saat pemesanan dan datangnya pemesanan.

d. Pemesanan ulang ( Reorder Point ) , yaitu titik dimana pemesanan harus dilakukan kembali untuk mengisi persediaan.

e. Persediaan pengaman ( Safety Stock ) , yaitu  persediaan tambahan yang dimiliki untuk mengantisipasi terhadap perubahan tingkat kebutuhan atau kelambatan pengiriman.

Dengan menggunakan teori-teori dan penghitungan-penghitungan tersebut diatas, peneliti  berkeyakinan dapat memperoleh hasil pengkajian yang optimal. Oleh karena itu, maka timbul keinginan peneliti  untuk melakukan  pengkajian  terhadap pengendalian tingkat persediaan thinner untuk mendukung kegiatan usaha jasa perbaikan dan pengecatan kendaraan otomotif di Bengkel TONS 2000, Bogor  agar memperoleh tingkat persediaan yang optimal dan ekonomis dengan biaya minimum.

	

I.2  Pembatasan Masalah

	Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, diperlukan kajian yang mendalam tentang pengendalian tingkat persediaannya, agar memperoleh tingkat persediaan yang optimal dan ekonomis dengan biaya minimum, dengan mempertimbangkan teori-teori dan penghitungan-penghitungan terhadap variabel-variabel kwantitas pemakaian bahan/material, biaya pemesanan, dan biaya penjimpanan persediaan. Ruang lingkup penelitian di  bengkel  TONS 2000 ini dibatasi hanya pada persediaan thinner, yaitu salah satu jenis bahan/material yang digunakan unruk menunjang produksi usaha jasanya, selama periode tahun 2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kwantitatif.  Periode waktu penelitian dilakukan selama  3 ( tiga ) bulan, yaitu sejak bulan  Oktober 2013 sampai dengan bulan  Desember 2013. 

 

I.3  Perumusan Masalah

	Rumusan masalah mengandung implikasi adanya data untuk memecahkan masalah dan dinyatakan secara jelas dan terukur sebagai berikut  :

a. Apakah pengendalian tingkat persediaan secara konvensional yang berlangsung selama ini sudah tepat, efisien dan ekonomis  ?

b. Apakah model kwantitas pemesanan yang ekonomis  ( Economic Order Quantity )  perlu digunakan , agar pengendalian tingkat persediaannya optimal  ?

c. Apakah pemakaian  atau  penggunaan  persediaan  dari waktu kewaktu  ( Inventory Usage Over Time ) dikontrol secara baik  ?

d. Apakah penentuan waktu tunggu ( Lead Time ), sehubungan dengan waktu antara pemesanan dan penerimaan pesanan persediaan  sudah  melalui penghitungan  secara  cermat  ?

e. Apakah penentuan titik waktu kapan pemesanan ulang persediaan dilakukan  ( Reorder Point ) , sudah melalui kajian dengan benar  ?

f. Apakah penentuan persediaan pengaman ( Safety Stock ), untuk mengantisipasi terhadap perubahan tingkat kebutuhan atau keterlambatan pengiriman persediaan harus dilakukan  ?



I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah  :

a. Memahami bahwa pengendalian tingkat persediaan thinner dengan model kwantitas pemesanan yang ekonomis  ( Economic Order Quantity - EOQ ),  penghitungan dan pengawasan terhadap pemakaian  / penggunaan persediaan  dari waktu kewaktu  ( Inventory Usage Over Time ) , penetuan waktu tunggu ( Lead Time ), penentuan waktu  pemesanan  ulang  ( Reorder Point – ROP ),  dan penentuan  persediaan  pengaman ( Safety Stock ) terhadap persediaan  thinner  sangat diperlukan untuk mencapai tingkat efisiensi , efektifitas serta  produktivitas yang optimal dan ekonomis. 

b. Pengendalian persediaan thinner dengan menggunakan  model  Economic Order Quantity ( EOQ ), adalah untuk menjaga tingkat persediaan pada tingkat yang optimal sehingga diperoleh penghematan untuk persediaan tersebut. Hal inilah yang dianggap penting untuk dilakukan penghitungan persediaan sehingga dapat menunjukkan tingkat persediaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjaga kontinuitas produksi dengan pengorbanan atau pengeluaran biaya yang ekonomis.

c. Meningkatkan serta memberikan kwalitas pelayanan yang optimal terhadap para pelanggannya dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian, sehingga perusahaan dapat meningkatkan produksinya dan pada akhirnya dapat memperoleh keuntungan sesuai yang diharapkan.

d. Bagi  manajemen  perusahaan, khususnya  yang bergerak dalam bidang usaha jasa bengkel perbaikan  dan pengecatan kendaraan otomotif, hasil  penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, untuk meningkatkan kinerjanya.



Manfaat Penelitian ini, adalah  : 

a. Dapat  dibaca  dan  dipahami serta dapat memberikan tambahan wawasan bagi  para  mahasiswa , khusus  program studi magister manajemen konsentrasi  akuntansi   keuangan  di   Universitas  Pembangunan  Nasional   “ Veteran “  Jakarta.

b. 	Dapat menambah daftar pustaka bagi  Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional  “ Veteran “  Jakarta , sehingga bermanfaat bagi para pembacanya.

c.	Sebagai bahan referensi bagi para pelaku usaha bengkel otomotif  yang bergerak dalam bidang usaha jasa bengkel perbaikan dan pengecatan kendaraan, sehingga dapat  bekerja secara ekonomis, efisien dan efektif, yang  pada akhirnya dapat meningkatkan produksinya dan memperoleh keuntungan yang diharapkan.





	 











 









