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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu perusahaan, bahan baku merupakan faktor penting dan 

utama. Besar kecilnya investasi dalam persediaan bahan baku mempunyai 

pengaruh langsung terhadap keuntungan perusahaan. Kesalahan dalam 

penentuan persediaan bahan baku akan mengurangi keuntungan perusahaan, 

hal ini terjadi dikarenakan karena terlalu besar atau terlalu kecilnya investasi ke 

dalam biaya persediaan. 

Jumlah bahan baku yang ada dalam persediaan sebaiknya tidak terlalu 

sedikit dan tidak terlalu banyak. Jumlah bahan baku yang terlalu sedikit akan 

menyebabkan produksi terganggu, sehingga mengakibatkan perusahaan tidak 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam jumlah yang diinginkan. Ini 

berarti pula bahwa perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Sebaliknya jumlah persediaan 

bahan baku yang terlalu banyak akan menimbulkan tambahan biaya yang 

seharusnya dapat dihemat. 

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka perlu adanya persiapan 

dalam pengadaan persediaan bahan baku dengan sebaik-baiknya, sehingga 

persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan dapat menunjang 

pelaksanaan proses produksi dengan seefisien mungkin. 

Perusahaan Tenun  merupakan salah satu produsen Tekstil, dimana 

pada saat ini perusahaan berusaha untuk melakukan pengendalian persediaan 
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bahan baku agar dapat menentukan pemesanan bahan baku yang paling optimal 

sehingga biaya persediaan bahan baku dapat efisien. Adapun bahan baku yang 

digunakan antara lain adalah kain, benang. 

Untuk menghindari agar persediaan bahan baku tidak terlalu besar dan 

tidak terlalu kecil atau dengan kata lain persediaan bahan baku dalam keadaan 

optimal, maka perlu adanya pengendalian persediaan bahan baku yang baik 

dan efektif untuk mendukung kelancaran proses produksi dan efisiensi biaya 

persediaan bahan baku. Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam 

penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : ANALISIS 

PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU TENUN UNTUK 

MENCAPAI  EFISIENSI PENGGUNAAN DANA PADA FIRMA ASATEX. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi 

perusahaan, maka penulis perlu memberikan perumusan masalah, yaitu : 

1. Berapa reorder point, safety stock dan total biaya persediaan bahan baku 

bagi perusahaan Tenun jika menggunakan model stochastic ? 

2. Berapa besar penyimpangan biaya persediaan bahan baku yang dilakukan 

oleh perusahaan tenun ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui besarnya reorder point, safety stock dan total biaya 

persediaan bahan baku dengan menggunakan model pengendalian 

stochastic. 

2. Untuk mengetahui besarnya penyimpangan  biaya persediaan bahan baku 

yang dilakukan perusahaan 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis khususnya dalam hal 

pengadaan persediaan bahan baku dan pengendalian persediaan bahan baku 

2. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijaksanaan perusahaan 

dalam menentukan persediaan bahan baku 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sebagai salah satu 

bahan referensi keilmuan untuk melaksanakan penelitian lanjutan di masa 

yang akan datang 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
A. Pengertian Pengendalian Kualitas 

Dasar-dasar yang digunakan dalam menerangkan permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan berlandaskan pada pendapat-pendapat ahli yang 

berkecimpung dan memahami disiplin ilmu yang relevan dengan masalah 

yang ada.  

Pengendalian kualitas merupakan faktor yang sangat penting dalam hal 

usaha peningkatan atau mempertahankan mutu suatu produk, sehingga 

pengendalian kualitas produksinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan 

kebijakan yang berlaku di perusahaan. 

Pengertian pengendalian  

Pengendalian atau pengawasan merupakan alat bagi manajemen untuk 

memperbaiki kualitas produk bila diperlukan, mempertahankan kualitas yang 

sudah tinggi dan mengurangi jumlah barang yang rusak. (Assauri, 1993). 

Pengendalian adalah usaha yang terus menerus secara sistematis 

bertujuan agar manajemen dapat mengetahui sampai dimana pelaksanaan 

daripada perencanaan dapat dijalankan.  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupakan komponen yang berfungsi untuk mengawasi dan meneliti produk 

yang baik dan produk yang kurang baik yang dilakukan secara terus menerus. 
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B. Pengertian Persediaan 

Persediaan merupakan sesuatu yang harus ada guna menunjang 

kelancaran proses produksi. Berikut ini penulis kemukakan beberapa 

pengertian dan klarifikasi persediaan. Setiap perusahaan, baik perusahaan 

perdagangan atau perusahaan industri selalu mengadakan persediaan untuk 

menjalankan operasinya, karena persediaan merupakan salah satu faktor yang 

memegang peran aktif dalam operasi perusahaan, yang secara kontinyu 

diperoleh, diolah dan selanjutnya dijual: 

Persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan yang disediakan dan 

bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses 

produksi, serta barang-barang jadi / produk yang disediakan untuk memenuhi 

permintaan konsumen atau langganan setiap waktu (Assauri, 1993,179). 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

persediaan dapat diklarifikasikan terdiri dari : 

a. Bahan mentah yaitu bahan yanag diproses 

b. Bahan dalam proses atau barang setengah jadi 

c. Barang jadi yaitu barang yang sudah selesai diproses dan siap dijual 

d. Bahan pembantu yaitu barang yang dibutuhkan dalam proses produksi tapi 

tak terlihat pada akhir produksi. 

Dari definisi di atas, memberikan pengertian bahwa persediaan 

merupakan aktiva yang melalui berbagai tahapan dalam proses produksi yang 

meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual atau 

persediaan barang-barang yang masih dalam proses produksi ataupun 
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peersediaan barang-barang yang menunggu penggunaannya dalam lsuatu 

proses produksi. 

C. Fungsi Persediaan 

Efisiensi operasional suatu organisasi dapat ditingkatkan karena 

berbagai fungsi penting persediaan. Fungsi persediaan menurut T. Hani 

Handoko adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi “Decompling” 

Fungsi ini memungkinkan persediaan bahan mentah diadakan tidak 

tergantung pada penyetorannya dalam hal kualitas dan waktu pengiriman, 

persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen-departemen 

dan proses-proses individual perusahaan terjaga “kebebasan”-nya, 

persediaan barang jadi diperlukan untukmemenuhi permintaan produk 

yang tidak pasti dari para langganan. 

b. Fungsi “Economic lot sizing” 

Fungsi ini perusahaan lebih mengutamakan melakukan pembelian 

dalam kualitas yang lebih besar dengan mempertimbangkan 

“penghematan–penghematan” (potongan pembelian biaya pengangkutan 

per unit lebih murah dan sebagainya) dibandingkan dengan biaya-biaya 

yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi, 

resiko dan sebagainya). 

D. Jenis-Jenis Persediaan 

Seperti yang telah disebut di atas, ada beberapa jenis persediaan. 

Setiap jenis mempunyai karakteristik khusus tersendiri dan cara 
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pengelolaannya yang berbeda. Menurut jenisnya, persediaan dapat dibedakan 

atas : (Handoko, 1991 : 334). 

a. Persediaan bahan mentah yaitu persediaan barang-barang berwujud 

benang dan komponen-komponen  lainnya  yang digunakan dalam proses 

produksi. Bahan mentah dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau 

dibeli dari para supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk 

digunakan dalam proses produksi selanjutnya. 

b. Persediaan komponen-komponen rakitan yaitu barang-barang yang terdiri 

dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana 

secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. 

c. Persediaan bahan pembantu atau penolong  yaitu persediaan baarang-

barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan 

bagian atau komponen barang jadi 

d. Persediaan barang dalam proses yaitu persediaan barang-barang yang 

merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang 

telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut 

menjadi barang jadi. 

e. Persediaan barang jadi yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai 

diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim 

kepada langganan. 
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E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persediaan Bahan Baku 

Untuk menjaga kelancaran proses produksi, perusahaan perlu 

menyediakan persediaan bahan baku, namun dalam hal ini perusahaan akan 

menghadapi berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga secara bersama-

sama akan mempengaruhi persediaan bahan baku. 

Menurut Viale,2000. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Perkiraan Pemakaian 

Sebelum kegiatan pembelian bahan baku dilaksanakan, 

management terlebih dahulu harus membuat perkiraan bahan baku yang 

akan digunakan untuk proses produksi pada satu periode. Perkiraan 

kebutuhan bahan baku ini merupakan perkiraan tentang besarnya bahan 

baku yang diperlukan untuk proses produksi, perkiraan kebutuhan bahan 

baku dapat diketahui dari rencana produksi 

b. Harga Bahan Baku 

Harga bahan baku merupakan dasar penyusunan perhitungan 

besarnya dana yang harus disediakan untuk investasi dalam persediaan 

bahan baku. Sehubungan dengan ini maka biaya modal (cost of capital) 

yang digunakan dalam persediaan bahan baku harus pula diperhitungkan. 

c. Biaya – biaya Persediaan 

Biaya persediaan bahan baku ini sudah selayaknya diperhitungkan 

pula untuk penentuan besarnya persediaan bahan baku. Di dalam 
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perhitungan biaya persediaan ini dikenal adanya tiga macam biaya - biaya: 

penyimpangan, biaya pemesanan dan biaya tetap persediaan. 

d. Kebijaksanaan Pembelanjaan 

Besar kecilnya persediaan bahan baku tergantung dari seberapa 

dana yang disediakan, di mana keputusan tersebut merupakan 

kebijaksanaan pembelanjaan perusahaan. Apakah perusahaan akan 

memberikan prioritas pertama,kedua atas prioritas yang terakhir dari dana 

yang ada terhadap persediaan bahan baku 

e. Pemakaian Bahan 

Pemakaian bahan baku senyatanya dari periode-periode yang lalu 

merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Seberapa besar 

penyerapan bahan baku oleh proses produksi serta hubungannya dengan 

perkiraan pemakaian yang sudah disusun harus senantiasa dianalisa, 

sehingga dapat ditentukan kebutuhan pemakaian bahan baku sehingga 

tidak terjadi penyimpangan pemakaian yang terlalu besar. 

f. Waktu Tunggu 

Waktu tunggu merupakan tenggang waktu yang diperlukan antara 

saat pemesanan bahan baku dengan datangnya bahan baku itu sendiri. 

Waktu tunggu ini perlu diperhatikan karena berhubungan erat dengan 

penentuan saat pemesanan kembali ( reorder point). Dengan diketahuinya 

waktu tunggu yang tepat maka perusahaan dapat membeli pada saat yang 

tepat pula, sehingga resiko penumpukan persediaan atau kekurangan 

persediaan dapat ditekan seminimal mungkin.  
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F. Pengertian Pengendalian Persediaan 

Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjaga 

kelancaran usahanya. Untuk itu perusahaan harus dapat mempertahankan suatu 

keadaan persediaan dalam jumlah yang optimum serta dengan mutu yang baik 

dan biaya yang serendah-rendahnya oleh karena itu harus tepat dalam 

pengendalian. (Ahyari, 1986). 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengendalian persediaan akan 

penulis kemukakan terlebih dahulu pengertian pengendalian itu sendiri yaitu 

mengandung pengertian mencegah terjadinya penyimpangan dan berusaha 

untuk meluruskan kembali ke arah semula.  

Sedangkan menurut Assauri,1993 dikatakan bahwa : 

Pengawasan persediaan adalah merupakan kegiatan untuk menentukan 

tingkat atau komposisi dari pada persediaan parts, bahan baku dan barang 

jadi/produk sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran proses produksi 

dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dengan 

efektif dan efisien. 

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

persediaan bertujuan untuk menghindari dari kehabisan persediaan sehingga 

akan mengganggu aktivitas proses produksi. Jadi pengendalian persediaan 

adalah suatu kegiatan untuk mengatur persediaan dalam arti menjaga agar 

perusahaan tidak mengalami kemacetan proses produksi disebabkan karena 

kehabisan bahan baku, dalam hal ini persediaan diperoleh dengan biaya yang 

serendah mungkin. Apabila pengadaan bahan baku terlalu besar akan 
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mempunyai konsekuensi antara lain, dana atau modal yang tertanam dalam 

persediaan besar, biaya penyimpanan lebih besar resiko pabrik besar  seperti 

barang hilang, resiko bila terjadi perubahan harga . Juga sebaliknya bila 

pengadaan bahan baku terlalu kecil akan membawa konsekuensi kekurangan 

bahan baku serta proses produksi akan macet. 

G. Pentingnya dan Tujuan Pengendalian Persediaan 

Pengendalian persediaan adalah suatu faktor yang penting  di dalam 

mempertahankan kontinuitas perusahaan karena dengan tercapainya 

kontinuitas, menjadikan perusahaan lebih efisien dalam persediaan. Ini berarti 

ada penekanan biaya persediaan, dan akan menunjang kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Masalah pengendalian persediaan merupakan masalah yang penting, 

karena jumlah persediaan masing-masing bahwa akan menentukan atau 

mempengaruhi kelancaran produksi serta efektivitas dan efisiensi perusahaan 

tersebut. 

Menurut Yamid,1998. Tujuan pengendalian persediaan adalah sebagai 

berikut : 

a. Menyediakan bahan yang diperlukan dengan cara efisien dan dapat 

menghindari terganggunya kegiatan perusahaan karena keterlambatan 

bahan. 

b. Menjamin adanya persediaan bahan yang cukup untuk melayani 

permintaan langganan yang bersifat mendadak. 
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c. Menyelenggarakan jumlah persediaan yang agak longgar untuk 

menghadapi kelengkapan penawaran bahan di pasar dalam jangka pendek 

karena faktor musiman, siklus, pemogokan dan kemungkinan kenaikan 

harga. 

d. Menyelenggarakan penyimpanan bahan yang dapat menekan biaya dan 

pengolahan bahan serta menjaga dari kemungkinan kebakaran, 

penyelewengan dan bentuk kerugian lain. 

e. Menjaga agar persediaan yang rusak, usang dan kelebihan yang tidak 

terpakai dapat ditekan serendah mungkin. 

f. Menentukan jumlah investasi dana yang tepat dalalm persediaan bahan 

secara tepat sesuai dengan kebutuhan untuk operasi dan rencana 

manajemen perusahaan. 

H. Biaya – Biaya Persediaan Bahan Baku 

Untuk dapat mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam persediaan 

bahan baku, maka perlu diketahui unsur-unsur ongkos yang terdapat dan 

berkaitan dengan pengadaan persediaan bahan baku. Unsur-unsur ongkos itu 

meliputi : (Handoko, 1991 : 336). 

1. Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas 

bahan yang dipesan semakin banyak, atau rata-rata persediaan semakin 

tinggi. Yang termasuk biaya penyimpanan adalah  

a. Biaya fasilitas-fasilitas penyimpanan (termasuk, penerangan, pemanas 

atau pendinginan). 
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b. Biaya modal (opportunity cost of capital, yaitu alternartif pendapatan 

atas dana yang diinvestasikan dalam persediaan).  

c. Biaya keusangan 

d. Biaya perhitungan phisik dan konsiliasi laporan 

e. Biaya asuransi persediaan  

f. Biaya pajak persediaan 

g. Biaya pencurian, pengrusakan atau perampokan 

h. Biaya penanganan persediaan, dan sebagainya. 

2. Biaya Pemesanan 

Secara normal, biaya per peran (di luar biaya bahan dan potongan 

kuantitas) tidak naik bila kuantitas pesanan bertambah besar. Biaya-biaya 

pemesanan secara terperinci meliputi: 

a. Pemrosesan pemesanan dan biaya ekpedisi 

b. Upah 

c. Biaya telephone 

d. Pengeluaran surat menyurat 

e. Biaya pengepakan dan penimbangan 

f. Biaya pemeriksaan (inspleksi) penerimaan 

g. Biaya pengiriman ke gudang 

h. Biaya hutang lancar, dan sebagainya. 

3. Biaya Penyiapan 

Biaya bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi sendiri, “dalam pabrik” 

perusahaan, perusahaan menghadapi biaya penyiapan (set up cost) untuk 

memproduksi komponen tertentu. 
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Biaya-biaya itu terdiri dari : 

a. Biaya mesin-mesin menganggur 

b. Biaya persiapan tenaga kerja langsung 

c. Biaya schedulling 

d. Biaya ekspedisi, atau sebagainya 

4. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan 

Biaya ini timbul bilamana persediaan tidak mencukupi adanya permintaan 

bahan, yang termasuk biaya kekurangan bahan adalah sebagai berikut: 

a. kehilangan penjualan 

b. kehilanglan langganan 

c. biaya pemesanan khusus 

d. biaya ekspedisi 

e. selisih harga 

f. terganggu operasi 

g. tambahan pengeluaran kegiatan manajerial,  dan sebagainya. 

I. Model-Model Pengendalian Persediaan 

1. Basic EOQ Model 

Model EOQ ini digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan 

persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpangan persediaan 

dan biaya sebaliknya berdasarkan EOQ hanya dibenarkan kalau syarat-

syaratnya dipenuhi. Adapun syarat-syarat utamanya adalah: 

a. Harga pembelian bahan per unit konstan 

b. Setiap saat kita membutuhkan bahan mentah selalu tersedia di pasar 
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c. Jumlah produksi yang menggunakan bahan mentah tersebut stabil  yang 

berarti kebutuhan bahan mentah relatif  stabil sepanjang tahun. 

2. Economic Lot Size (ELS). 

Economic Lot Size merupakan model dengan pesanan dikirim 

secara berangsur. 

3. EOQ With Discount Model 

Model ini menggunakan perbandingan hasil perhitungan biaya 

persediaan dan jumlah harga bahan yanag dibayar antara pembelian tanpa 

discount dan dengan discount. Dalam hal ini perlu diperbandingkan antara 

biaya biaya persediaan yang terjadi bila jumlah pesanan yang ekonomis 

dilaksanakan. 

4. EOQ With Backorder Model 

Sangat sering perusahaan dapat,dan akan mengalami kekurangan 

persediaan tanpa kehilangan penjualan selama periode kehabisan 

persediaan tanpa kehilangan penjualan selama periode kehabisan 

persediaan (out-of-stock). Bila barang-barang disuplai  terlambat ke 

pesanan-pesanan di waktu lalu,”backordering” terjadi. Hal ini akan 

menyebabkan adanya biaya “backordering” persediaan. 

5. Model Pengendalian Persediaan Stochastik 

Pada persediaan model stochastik ini terdapat tiga unsur penting 

yang masing-masing memiliki sifat tertentu dan sifat-sifat tersebut akan 

menentukan karakteristik dari model persediaan. Ketiga unsur tersebut 

meliputi: 
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a. Unsur permintaan (demand). 

b. Unsur periode datangnya pesanan (lead time) 

c. Unsur permintaan selama periode datanya pesanan 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Perusahaan tekstil Fa. Asatex yang berkedudukan di Jalan Sam 

Ratulangi no. 20, Gremet, Manahan, Surakarta didirikan berdasarkan Akta 

Notaris Raden Soegondo Notodisurjo, SH., Notaris di Surakarta, dengan 

nomor 20, tertanggal 12 Maret 1966. Perusahaan tekstil Fa. Asatex 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dari Direktorat Jendral Pajak, Kantor 

Pelayanan Pajak Surakarta dengan nomor: 01.139.790.8-526.000,  serta 

tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP): 01 Februari 1985. 

 Sesuai dengan akta pendirian perusahaan susunan pengurus 

perusahaan tekstil Fa. Asatex adalah sebagai berikut:    

1. Persero Bp. Abubakar Ali Sungkar sebagai direktur. 

2. Persero Bp. Faisal Ali Sungkar sebagai persero aktif. 

3. Persero Bp. Taufiq Ali Sungkar sebagai persero aktif. 

 Perusahaan tekstil Fa. Asatex Surakarta adalah perusahaan industri 

yang terdiri dari empat departemen yaitu:  

1. Departemen Weaving. 

2. Departemen Finishing. 

3. Departemen Printing. 
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4. Departemen Garment. 

 Volume penjualan makin lama makin besar, untuk menanggulangi 

dan mengimbangi dari permintaan produksi barang jadi terhadap volume 

penjualan yang semakin besar serta agar tidak kalah dengan pesaing, maka 

pimpinan perusahaan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di antaranya adalah: 

1. Menambah jumlah mesin yaitu dengan mengimport mesin dari luar 

negeri. 

2. Menambah modal. 

3. Menjaga mutu atau kualitas produksinya. 

4. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja. 

5. Melakukan riset pasar yaitu untuk mengetahui produk-produk yang 

disukai konsumen. 

 Daerah pemasaran perusahaan bukan hanya di dalam negeri 

saja tetapi sudah ke luar negeri. Dengan semakin majunya perusahaan 

yang semakin pesat dan untuk meningkatkan pengembangan pasar, maka 

perusahaan menambah permodalan dengan meminjam modal dari: 

1. Pada tahun 1972 meminjam modal dari BNI 1946 cabang Surakarta, 

tujuan pinjaman ini untuk menambah modal usaha demi meningkatkan 

kebutuhan teknis mesin-mesin. 

2. Pada tahun 1995 meminjam modal dari Bank Bali, berupa fasilitas kredit 

DL dan OD, tujuan pinjaman ini adalah untuk perputaran modal kerja, 

untuk mengimport mesin dari luar negeri. 
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3. Pada tahun 2002: meminjam modal dari BNI 1946 cabang Surakarta, 

tujuan pinjaman ini adalah untuk perputaran modal kerja dan perluasan 

pangsa pasar.  

2. Struktur Organisasi Perusahaan  

Fa. Asatex Surakarta merupakan perusahaan tekstil yang berbadan 

hukum Firma (Perusahaan Perseorangan). Fa. Asatex Surakarta 

menerapkan sistem organisasi yang disebut organisasi garis, sehingga 

hubungan antara atasan dengan bawahan dapat diketahui dengan jelas. 

Struktur organisasi merupakan garis untuk mendelegasikan wewenang dan 

tanggung jawab dari atasan dengan bawahan sehingga dengan adanya garis 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas diharapkan dapat dilakukan 

koordinasi yang baik dan dapat dihindarinya tindakan-tindakan yang dapat 

menimbulkan kesalahpahaman. 

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi perusahaan tekstil Fa. 

Asatex Surakarta dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:   
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3. Deskripsi Jabatan 

Deskripsi wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masing-

masing bagian seperti yang digambarkan dalam Struktur Organisasi 

Perusahaan Tekstil Fa. Asatex Surakarta adalah sebagai berikut: 

1) Sekutu Firma 

Adalah pemilik perusahaan tekstil Fa. Asatex Surakarta, sebagai 

penyedia dan penyelenggara perusahaan, mempunyai kedudukan 

tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan. 

Mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut: 

a. Menetapkan tujuan dan arah perusahaan. 

b. Menetapkan dan merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

perusahaan yang harus dicapai. 

2) Direktur 

Mempunyai wewenang dan tanggungjawab antara lain sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum perusahaan untuk 

program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

b. Menyusun peraturan pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan tugas 

seluruh karyawan. 

c. Memimpin, mengarahkan dan memantau seluruh kegiatan 

operasional dalam perusahaan. 

3) Manager Produksi 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan produksi. 

b. Menyusun rencana produksi dalam jangka pendek, jangka menengah 

dan jangka panjang. 

4) Manager Keuangan 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 
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a. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan. 

b. Menyusun rencana keuangan  dalam jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. 

5) Manager Pemasaran 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemasaran.  

b. Menyusun rencana pemasaran dalam jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. 

6) Kepala Bagian Weaving 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan produksi dari Manager 

Produksi di Departemen Weaving yaitu memproduksi kain grey.  

b. Merencanakan jenis produksi, jenis bahan baku dan melaksanakan 

produksi dalam jangka pendek, dalam jangka menengah dan jangka 

panjang. 

7) Kepala Bagian Finishing 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan produksi dari Manager 

Produksi di Departemen Finishing yaitu memproduksi kain klir. 

b. Merencanakan jenis produksi, jenis bahan baku dan melaksanakan 

produksi dalam jangka pendek, dalam jangka menengah dan jangka 

panjang. 

8) Kepala Bagian Printing 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan produksi dari Manager 

Produksi di Departemen Printing yaitu memproduksi kain print.  
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b. Merencanakan jenis produksi, jenis bahan baku dan melaksanakan 

produksi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang. 

9) Kepala Bagian Garment 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan produksi dari Manager 

Produksi di Departemen Garment yaitu memproduksi pakaian jadi. 

b. Merencanakan jenis produksi, jenis bahan baku dan melaksanakan 

produksi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang. 

10) Kepala Bagian Gudang 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengarahkan dan memantau kegiatan keluar masuk 

bahan baku, barang jadi lewat gudang.  

b. Memimpin, mengarahkan dan memantau dan melimpahkan 

wewenang dan tanggung jawab kepada Pengawas Gudang dalam 

menyediakan barang yang diperlukan sesuai dengan yang tercantum 

dalam faktur penjualan. 

11) Kepala Bagian Mekanik, Listrik dan Air  

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengarahkan dan memantau kegiatan reparasi dan 

pemeliharaan yang berhubungan dengan mesin-mesin produksi, 

peralatan produksi, listrik dan air.  

b. Mengadakan koordinasi dengan bagian pembelian yang berhubungan 

dengan reparasi dan pemeliharaan seperti: sparepart mesin produksi, 

peralatan produksi, listrik dan air.  
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12) Kepala Bagian Akuntansi 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengarahkan dan memantau kegiatan yang berhubungan 

dengan akuntansi seperti: bagian piutang, bagian hutang, bagian 

penagihan, bagian kartu persediaan dan kartu biaya, bagian jurnal, 

buku besar dan laporan keuangan atau koordinator seluruh kegiatan 

akuntansi. 

b. Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian tersebut di atas. 

13) Kepala Bagian Keuangan 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengarahkan dan memantau kegiatan yang berhubungan 

dengan keuangan seperti: bagian kasa, bagian perpajakan, bagian 

asuransi, kredit dan anggaran. 

b. Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian tersebut di atas. 

14) Kepala Bagian Personalia 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengarahkan dan memantau kegiatan yang berhubungan 

dengan personalia seperti: bagian kepegawaian, bagian presensi serta 

bagian gaji dan upah. 

b. Mengadakan koordinasi, menerima dan mengecek kebenaran laporan 

yang dihasilkan (disampaikan) oleh bagian-bagian tersebut di atas.    

15) Kepala Bagian Penjualan dan Promosi 

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengarahkan dan memantau kegiatan yang berhubungan 

dengan penjualan dan promosi seperti: bagian penjualan, bagian 

pengiriman, bagian riset pasar dan promosi. 
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b. Mengadakan koordinasi dengan bagian produksi agar memproduksi 

produk-produk yang disukai oleh konsumen (produk yang laku di 

pasaran). 

16) Bagian Piutang 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penjualan 

kredit dari Bagian Penjualan dan dimasukkan dalam kartu piutang 

atau sebagai pemegang kartu piutang. 

b. Membuat daftar piutang yang akan ditagih dan menyiapkan faktur 

(nota) yang asli kemudian menyerahkan kepada Bagian Penagihan. 

c. Mengadakan koordinasi dengan Bagian Penagihan tentang informasi 

pelunasan piutang atau kepada Bagian Kasa.   

17) Bagian Hutang 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembelian 

kredit dari Bagian Pembelian dan dimasukkan dalam kartu hutang 

atau sebagai pemegang kartu hutang. 

b. Membuat daftar hutang yang akan dibayar (yang sudah jatuh tempo) 

dan memberitahukan kepada Bagian Kasa. 

c. Mengadakan koordinasi dengan Bagian Kasa tentang pembayaran 

hutang. 

18) Bagian Penagihan 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 
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a. Mengadakan koordinasi dengan Bagian Piutang dan meminta daftar 

piutang yang akan ditagih beserta faktur (nota) asli. 

b. Menyerahkan faktur (nota) asli kepada debitur dan menerima 

uang/cek/giro bilyet dari debitur serta memberi tanda terima 

uang/cek/giro bilyet kepada debitur. 

19) Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya 

a. Bagian Kartu Persediaan  

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

1) Mengawasi dan mencatat mutasi tiap jenis persediaan yang 

disimpan di gudang. 

2) Mencatat harga pokok tiap jenis persediaan, bertambah atau 

berkurang. 

3) Melakukan stock opname atau mencocokkan antara menurut buku 

dengan kenyataan di gudang. 

b. Bagian Kartu Biaya 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

1) Merinci biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, 

biaya pemasaran. 

2) Bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan 

dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak 

langsung dan biaya nonproduksi. 

3) Menghitung alokasi biaya produksi ke dalam masing-masing 

produk.  
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20) Bagian Jurnal, Buku Besar dan Laporan Keuangan 

a. Bagian Jurnal 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

1) Mencatat data dari bukti transaksi setiap hari. 

2) Meringkas dan mengelompokkan data transaksi-transaksi. 

b. Bagian Buku Besar 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

1) Meringkas dan menyortasi informasi yang telah dicatat dalam 

jurnal. 

2) Memasukkan/mencatat transaksi dalam jurnal sesuai dengan kode 

rekening buku besar. 

c.  Bagian Laporan Keuangan 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

1) Merekap data-data dari buku besar sesuai dengan kelompoknya. 

2) Menyusun laporan keuangan di bawah pengawasan Kepala Bagian 

Akuntansi. 

21) Bagian Kassa 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Administrasi fisik uang/pembawa uang perusahaan. 

b. Mencatat masuk dan keluar uang sesuai dengan bukti transaksi. 

c. Mencocokkan keadaan fisik uang dengan catatan setiap hari. 

d. Penerima Giro Bilyet (GB), Cek, uang tunai. 
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e. Mengeluarkan Giro Bilyet (GB), Cek, uang tunai setelah diotorisasi 

oleh yang berwenang. 

f. Mencatat kas masuk dan keluar bank. 

g. Mengarsip rekening koran, buku tabungan dan dokumen-dokumen 

pendukung bank, bukti transaksi dan lain-lain. 

22) Bagian Perpajakan 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Membuat dan mengeluarkan faktur pajak, baik faktur pajak standar 

atau faktur pajak sederhana dan dokumen-dokumen pendukung yang 

diperlukan, jika ada transaksi penjualan  

b. Meminta faktur pajak, baik faktur pajak standar atau faktur pajak 

sederhana dan dokumen-dokumen pendukungnya, jika ada transaksi 

pembelian. 

c. Membuat, melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak  

setiap bulan berdasarkan faktur pembelian dan faktur penjualan dan 

membayar jika ada selisih PPN kurang bayar ke Bank 

Persepsi/Kantor Pos. 

d. Membuat, membayar ke Bank dan melaporkan ke Kantor Pelayanan 

Pajak SSP masa PPh pasal 25 (badan) dan PPh pasal 21 (karyawan) 

setiap bulan. 

23) Bagian Asuransi, Kredit Dan Anggaran 

a. Bagian Asuransi 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 
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1) Membayar asuransi pabrik. 

2) Membayar asuransi tenaga kerja. 

3) Membayar APINDO. 

b. Bagian Kredit  

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

1) Memilih alternatif kredit. 

2) Membuat proposal/pengajuan ke bank. 

3) Menyerahkan laporan keuangan. 

4) Menyerahkan jaminan. 

c. Bagian Anggaran 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

1) Merencanakan anggaran keuangan perusahaan dalam jangka 

pendek, jangka panjang. 

2) Menyediakan anggaran keuangan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. 

24) Bagian Kepegawaian 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Membuat daftar dari karyawan-karyawan yang ada secara terperinci. 

b. Mencatat penambahan dan pengurangan karyawan yang ada.  

c. Mengurusi penerimaan karyawan baru. 

25) Bagian Presensi 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Mencatat atau membuat daftar karyawan yang masuk kerja.  
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b. Mencatat jam kerja lembur karyawan.  

c. Menyerahkan daftar karyawan yang masuk kerja termasuk jam kerja 

lembur kepada Bagian Gaji dan Upah. 

26) Bagian Gaji dan Upah 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain  sebagai berikut: 

a. Menerima laporan daftar karyawan yang masuk kerja termasuk jam 

kerja lembur dari Bagian Presensi. 

b. Menghitung gaji dan upah dan jam kerja lembur.  

27) Bagian Penjualan 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Menerima order dari pembeli. 

b. Melayani kebutuhan barang pelanggan. 

c. Membuat dan menyerahkan faktur penjualan kepada pembeli. 

d. Mencatat setiap transaksi penjualan.  

e. Mengadakan koordinasi dengan Bagian Kasa untuk penjualan dengan 

tunai. 

28) Bagian Pengiriman 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab menyerahkan barang yang kuantitas, mutu dan 

spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam faktur penjualan 

yang diterima dari Bagian Penjualan. kepada pembeli. 
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b. Bertanggung jawab untuk memperoleh tanda tangan dari pelanggan 

di atas faktur penjualan sebagai bukti telah diterimanya barang yang 

dibeli oleh pelanggan. 

29) Bagian Riset Pasar dan Promosi 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Mencari pembeli dengan cara menawarkan produknya kepada 

konsumen. 

b. Mengadakan penelitian ke pasar tentang produk-produk yang banyak 

digemari konsumen. 

c. Mengadakan promosi guna menarik pembeli, dapat dilakukan dengan 

pemberian diskon/potongan harga. 

30) Bagian Pemeriksa Intern 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Mengembangkan dan merevisi standar-standar yang kurang 

memuaskan untuk mengukur dan menjadikan pedoman serta bantuan-

bantuan kepada anggota manajemen lainnya dalam mengukur 

realisasi dengan rencana. 

b. Menyiapkan, menganalisa dan menginterpretasikan laporan keuangan 

supaya dimanfaatkan oleh manajemen di dalam proses pengambilan 

keputusan, mengevaluasi data yang berhubungan dengan tujuan 

perusahaan tekstil. 

c. Merancang, menetapkan dan merawat sistem akuntansi keuangan dan 

biaya pada semua tingkatan,agar transaksi-transaksi keuangan dapat 
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dicatat dengan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

yang lazim dan pengendalian intern yang baik. 

31) Bagian Pembelian 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Menerima surat order pembelian yang diotorisasi oleh yang 

berwenang. 

b. Mengeluarkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 

c. Memilih pemasok dalam pengadaan barang. 

d. Meminta faktur pembelian dari penjual. 

e. Mencatat setiap transaksi pembelian. 

f. Mengadakan koordinasi dengan Bagian Kasa untuk pembelian 

dengan tunai. 

g. Mengadakan koordinasi dengan Bagian Hutang untuk pembelian 

dengan kredit 

32) Bagian Penerimaan Barang 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, 

mutu dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna 

menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh 

perusahaan. 

b. Bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang 

berasal dari transaksi retur penjualan.  
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33) Bagian Sekretariat 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain  sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab mencatat keluar masuk surat dalam buku agenda. 

b. Bertanggung jawab menyampaikan surat atau pemberitahuan kepada 

yang bersangkutan. 

4. Proses Produksi 

 
Perusahaan tekstil Fa. Asatex – Surakarta memelilki 4 Departemen, yaitu : 

1. Departemen Weaving. 

2. Departemen Finishing. 

3. Departemen Printing. 

4. Departemen Garment. 

Alur Produksi Tekstil Fa. ASATEX – Surakarta dapat dijabarkan dengan 

gambar seperti berikut ini ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar III.1 
Alur Prouduksi Tekstil Fa. Asatex – Surakarta 

GARMENT 

WEAVING 

PRINTING 

FINISHING 
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1) Departemen Weaving 

Proses Produksi Weaving: 

a. Benang diambil menjadi 2 kelompok: 

1) Benang  Lusi  

adalah benang yang membujur  ke arah panjang kain. 

a) Proses Persiapan Warping 

Benang diproses dalam mesin warping dengan jalan merubah 

bentuk gulungan cones, menjadi bentuk gulungan sejajar 

memanjang pada beam warping.  

b) Proses Sizing 

Untuk memberikan tambahan kekuatan benang lusi, terhadap 

gesekan mekanik yang terjadi dalam poses pertenunan. 

c) Proses Reaching 

Proses ini sering disebut  dengan proses pencucukan benang 

lusi, di mana proses ini adalah proses memasukkan benang 

lusi lembar demi lembar ke dalam dropper (penjaga lusi bila 

putus), gun  dan sisir. 

d) Proses Tyeing     

Mesin Tyeing adalah mesin yang berfungsi sebagai 

penyambung benang lusi dari loom beam ke benang lusi sisa 

akhir, pada mesin tenun yang harus selalu disesuaikan dengan 

code kain yang kita buat. 
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2) Benang Pakan  

 adalah benang yang menyilang ke arah lebar kain tenun.  

Proses Persiapan Palet:  

adalah merubah gulungan benang pakan dari bentuk gulungan 

cones menjadi bentuk palet.  

b. Proses Pertenunan. 

adalah proses pembuatan kain tenun dengan cara menyilangkan 

benang pakan dengan  beang lusi dengan menggunakan mesin tenun 

(loom). 

2) Departemen Finishing 

Proses Produksi Finishing: 

a. Proses Persiapan 

1) Pengumpulan atau pengaturan kain atas grade. 

2) Penyusunan berdasarkan order yang ada. 

3) Penjaitan ujung-ujung kain, ujung-ujung kain perlu diberi 

penguat. Hal ini diperlukan untuk menghindari lepasnya jahitan  

b. Singeing Gas 

Proses ini untuk menghilangkan bulu-bulu yang timbul pada 

benang/kain akibat gesekan-gesekan yang terjadi pada proses 

pertenunan dengan jalan membakar bulunya. 

c. Desezing 

Proses penghilangan kanji dikerjakan untuk menghilangkan zat- zat 

kanji yang melapisi permukaan kain/benang. Sehingga dengan 
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hilangnya kanji tersebut penyerapan obat-obat kimia dalam kain 

tidak terhalang. 

d. Scouring 

Proses ini dikerjakan  untuk menghilangkan pectin lilin dan kotoran 

atau debu-debu yang ada pada serat kapas.  

e. Bleaching 

proses menghilangkan  zat- zat warna (pigment) pada sarat katun. 

f. Mercerizing 

Proses kain dengan larutan soda (NaOH).  

g. Heat Setting 

proses untuk meratakan benang pada kain sehingga kain tidak kusut 

dan benang-benang lusi serta pakan lurus membentuk anyaman yang 

baik dengan jalan pemanasan.  

h. Dyeing (Pencelupan) 

Pencelupan adalah proses pemberian warna pada bahan secara 

merata dan baik, sesuai dengan warna yang diinginkan. 

i. Optical Bright 

Merupakan proses untuk mendapatkan kain dengan warna putih 

optik. 

j. Hot Flue  

Merupakan proses pencelupan warna dan pengeringan kain. 
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k. Baking 

l. Kain masuk ke mesin ini melalui rol-rol panas  selama ± 3 menit. Di 

sini terjadi reaksi antara zat warna dengan serat selulosa sehingga 

bahan tercelup dengan sempurna. 

m. Pad Steam 

Pada mesin ini kain mengalami pencucian yaitu menghilangkan zat 

warna yang tidak bereaksi dengan serat kapas. 

n. Resin Finished 

Adalah proses yang dilakukan terhadap semua tekstil, baik secara 

permanen maupun semi permanen untuk merubah  dan memperbaiki 

sifat- sifat bahan tekstil. 

o. Soft Finished 

1) Mengusahakan agar mengkeret kain setelah dicuci lebih kecil dari 

1 % dari panjang semula. 

2) Melemaskan kain dan membuat kesan lunak, di samping 

memberikan stabilitas  bentuk. 

3) Departemen Printing 

a. Proses Pembuatan Design Atau Motif. 

Pada proses ini, biasanya dibuat dengan menggunakan 

tangan pada kertas tresing,yaitu kertas tembus sinar dengan 

menggunakan tinta-tinta yang tidak tembus sinar.  

Di sini untuk mengerjakan satu motif bila dikerjakan dengan 

tangan biayanya terlalu mahal di samping itu juga memerlukan 
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waktu yang relatif lama,maka untuk mengatasi hal ini di gunakan 

pertolongan dengan menggunakan  proses foto . 

Proses foto ini ada 2 macam, yaitu:  

1) Copying Machine (bentuk film negatif). 

2) Mesin step and repeat, yaitu suatu mesin yang memperbanyak 

motif ke samping, kanan, kiri atau melebar. 

b. Proses Pembuatan Screen. 

 Setelah proses pembuatan motif selesai dilanjutkan dengan 

pembuatan screen (cetakan). Screen ini terbuat dari kain kassa / mes, 

yang direntangkan dalam sebuah bingkai, makin halus motif atau 

model, maka jaringannya bertambah kecil.  

 Design yang sudah jadi tersebut dipindahkan dan ditutup 

dengan emulsion, kemudiaan kita sinari ± selama 3 menit. Di sini 

yang tidak terkena sinar akan larut, dan yang terkena sinar tidak 

larut. 

c. Proses Pewarnaan 

 Kain yang sudah siap di printing diletakkan di atas meja, 

dan screen diletakan di atasnya. Di sini yang paling penting adalah 

cat yang kental. Cat warna di sini tidak sama dengan dengan 

pewarnaan yang ada pada proses dyeing, sebab di sini memerlukan 

kekentalan cat dengan fiscisitas yang memenuhi syarat. Setelah 

pewarnaan ini selesai harus sesegera mungkin dikeringkan. 
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 Pewarnaan ini dijalankan dengan rakel (gambar tersebut 

akan menempel pada kain), di sini kain berjalan, rakelnya juga 

berjalan tetapi screennya tetap ada pada tempatnya.  

4) Departemen Garment 

a. Pembuatan Pola. 

Sebelum dipola terlebih dahulu kain-kain tersebut dibentangkan di 

atas meja yang panjang dan disusun dengan rapi dalam jumlah yang 

banyak. Di atas kain yang tersusun tersebut di atasnya di gambar 

pola yang diinginkan. 

b. Pemotongan Kain. 

Kain susunan yang sudah di pola kemudian di potong dengan mesin 

potong. 

c. Pemisahan Potongan. 

Kain tumpukan yang sudah dipotong dengan mesin potong tersebut 

kemudian dipisah-pisahkan sesuai jenisnya. 

d. Mengobras Kain. 

e. Penjahitan Kain. 

f. Lubang Kancing. 

g. Pasang Kancing. 

h. Kontrol Kualitas 

i. Bratil, sortir 

j. Setrika, Packing. 
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5) Pemasaran 

Untuk mendukung penjualan Fa. ASATEX menggunakan 

mekanisme pemasaran yang mengacu pada aspek-aspek di dalamnya, 

antara lain : penerapan harga, distribusi, promosi, dan daerah 

pemasaran. 

a. Penerapan harga 

Dalam penerapan  harga Fa. ASATEX menurut jenis dan 

kualitasnya, disamping itu perusahaan juga mempertimbangkan 

persaingan produk sejenis di pasar.  

Tabel berikut merupakan rincian harga kain pada Fa. ASATEX : 

TABEL III.1 
Harga Kain Jadi 

Jenis Produk Harga Per Kg (Rp) 

Kain Dying 

Kain Printing 

35.000 

15.000 

Sumber : Fa. ASATEX 

b. Distribusi dan Daerah Pemasaran 

Pangsa pasar merupakan objek dari pendistribusian produk 

Fa. ASATEX. Peluang untuk meraih pangsa pasar tersebut 

dilakukan dengan cara pemilihan daerah potensial bagi pemakaian 

produk. Jakarta, Semarang dan Solo merupakan daerah yang 

mempunyai peluang untuk mendistribusikan produk jangkauan 

lokal. 
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TABEL III.2. 
Daerah Pemasaran 

Dalam Negeri  Luar Negeri 

Jawa Barat 

Jawa Tengah 

Jawa Timur 

DKI Jakarta 

DIY 

Bali 

United Arab Emirates 

Dubai, Jeddah  

Hongkong 

 

Sumber : Fa. ASATEX 

c. Promosi 

Promosi adalah kegiatan  untuk memperkenalkan produk 

kepada konsumen potensial. Untuk menjangkau daerah pemasaran, 

Fa. ASATEX memperkenalkan produknya melalui pameran-

pameran. 

 

B. Laporan Magang 

1. Tempat dan Waktu Magang Kerja 

a. Tempat Magang Kerja 

Magang kerja dilaksanakan di Firma Asatex Di Solo yang 

beralamat di Manahan Solo. 

b. Waktu Magang Kerja 

Pelaksanaan magang kerja dilaksanakan selama satu bulan 

yaitu dari tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan tanggal 19 Februari 

2006. 
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Magang kerja yang dilakukan dimulai dari jam 08.00 – 13.00. 

Waktu magang kerja mahasiswa diwajibkan untuk berpakaian 

sopan dan rapi dengan pakaian kemeja dan celana panjang . Jika 

mahasiswa hendak meninggalkan pabrik harus minta ijin dulull pada 

pembimbing lapangan dan satpam penjaga 

2. Kegiatan Magang Kerja 

Magang kerja yang dilaksanakan oleh penulis hanya dilaksanakan 

di bagian produksi saja, karena tujuan penulis hanya ingin mengambil 

topik yang berhubungan dengan produksi. Selain itu penulis merupakan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi UNS Surakarta yang berorientasi pada 

proses produksi. Kegiatan yang dilakukan penulis selama magang antara 

lain di gudang bahan baku, dapur produksi, quality control dan lain-lain 

yang masih berhubungan dengan produksi. 

a. Kegiatan yang dilakukan di gudang bahan baku antara lain : 

1) melakukan pengamatan proses logistik bahan baku di gudang 

2) mendapatkan pengarahan tentang tata cara pergudangan 

b. Kegiatan yang dilakukan di dapur produksi antara lain : 

1) melakukan pengamatan tentang urutan proses produksi 

2) mendapatkan penjelasan mengenai cara kerja masing-masing 

mesin yang digunakan 

3) mendapatkan penjelasan mengenai cara printing kain yang 

baik,penyetelan mesin agar motif bisa baik 

c. Kegiatan yang dilakukan di bagian quality control antara lain : 
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1) Mendapatkan penjelasan mengenai proses quality control 

2) Mendapatkan penjelasan mengenai mesin-mesin yang digunakan 

dalalm proses quality control 

3) Membantu menata kain yang sudah melalui tahap quality control 

 

C.  Pembahasan Masalah 

Firma Asatex adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kain 

cetak. Selama ini perusahaan bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk 

daerah Jakarta, Surabaya, Solo dan Bali sehingga produksi perusahaan 

terpengaruh oleh situasi dari masing-masing daerah pemasaran. Pada 

umumnya permintaan akan naik pada tahun ajaran baru, masa libur sekolah 

dan hari raya. 

Selama ini Firma Asatex memperoleh bahan baku dari suplier. Seperti 

kebanyakan perusahaan lainnya perusahaan ini tidak menggunakan metode 

EOQ untuk pengendalian persediaan, selama ini pengadaan persediaan 

dilakukan dengan peramalan dari bahan-bahan dan tahun sebelumnya yang 

ditambah dengan situasi-situasi tertentu yang akan mempengaruhi permintaan 

terhadap kain. 

Kebutuhan bahan baku Firma Asatex relatif  stabil, dengan kenaikan 

dan penurunan yang tidak begirtu mencolok, kecuali pada kondisi-kondisi 

tertentu. Untuk menentukan jumlah kebutuhan bahan baku terlebih dahulu 

harus diketahui berapa jumlah produksi perusahaan, karena jumlah kebutuhan 
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bahan baku tergantung pada jumlah yang diproduksi. Berikut adalah jumlah 

kebutuhan bahan baku untuk proses produksi untuk Firma Asatex. 

TABEL III.3 
Tabel Kebutuhan Bahan Baku Benang Untuk Produksi Kain Grey Tahun 2005 

 

Bulan 
Kebutuhan 

Benang (kg) 

Harga Benang 

Per kg (Rp) 
Jumlah  (Rp) 

Januari 9242,08 20.345 188.030.185,42 

Februari 4.683,17 20.370 95.396.105,00 

Maret 6.940,50 20.395 141.551.497,50 

April 8.470,00 20.420 172.957.400 

Mei 10.448,42 20.445 213.617.878,75 

Juni 11.070,83 20.470 226.619.958,33 

Juli 7.563,67 20.495 155.017.348,33 

Agustus 8.772,75 20.520 180.016.830,00 

September 8.655,42 20.545 177.825.535,42 

Oktober 6.869,17 20.570 141.298.758,33 

Nopember 9.470,42 20.595 195.043.231,25 

Desember 10.055,83 20.620 207.351.283,33 

Jumlah 102.242,25  2.094.726.011,67 

Sumber : Firma Asatex 

 

a. Pembelian Bahan Baku 

Selama ini Firma Asatex melakukan pembelian bahan bkau 

dengan frekuensi yang tergolong cukup tinggi, perusahaan membeli 

bahan baku sekali dalam tiap bulannya. Perusahaan melakukan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 
   

45 

pembelian setiap bulan dengan alasan bahwa dalam mendapatkan 

bahan baku di pasaran perusahaan tidak mengalami kesulitan. 

Perusahaan sudah mempunyai pemasok yang siap menyediakan bahan 

baku yang diperlukan. Dengan demikian berarti perusahaan kurang 

memperhatikan jumlah pembelian bahan baku yan lebih ekonomis. 

Dengan mengabaikan jumlah persediaan yang harus dibeli secara 

ekonomis, perusahaan terkadang akan mengalami kelebihan ataupun 

kekurangan bahan baku, sehingga perusahaan akan menanggung biaya 

produksi yang lebih besar dan hal ini akan mempengaruhi jumlah laba 

yang akan dicapai perusahaan. Harga benang merupakan hal yang 

utama bagi Firma  Asatex , dan harga bahan baku setiap bulannya pada 

tahun 2005 terlampir pada tabel III.3. 

b. Jumlah Pembelian Rata-Rata Bahan Baku 

Jumlah pembelian bahan baku rata-rata yang dilakukan oleh 

Firma Asatex. Rata – rata pembelian adalah sebagai berikut : 

Jumlah pembelian rata-rata = 
2005BenangPembelianFrekuensiJumlah

BenangKebutuhan
 

   =  
12

25,242.102
 

   =  Kg19,520.8  

c. Biaya Pemesanan dan Penyimpanan 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk proses 

produksi, Firma Asatex harus mengeluarkan biaya-biaya persediaan 

meliputi biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan pemeliharaan. 
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Biaya-biaya yang harus dikeluarkan tersebut harus diperhitungkan 

secara teliti agar perusahaan bisa menentukan jumlah bahan baku yang 

ekonomis. 

Biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan setiap kali 

pemesanan adalah biaya pemesanan bahan baku yaitu biaya yang 

terdiri dan biaya pemeliharaan dalam gudang perusahaan. Biaya 

penanganan dari biaya pengiriman pesanan dan biaya penanganan. 

Biaya pengiriman pesanan terdiri dari biaya bongkar muat barang 

pesanan dan asuransi. Sedangkan biaya penanganan terdiri biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan administrasi serta biaya 

telpon. 

Biaya penyimpanan bahan baku yaitu biaya yang terdiri biaya 

penanganan terdiri dari biaya administrasi pemesanan dan penjaga 

gudang. Sedangkan biaya pemeliharaan digunakan untuk keperluan 

memelihara bahan agar dapat mengantisipasi kerusakan yang terjadi 

selama disimpan di gudang. 

1) Biaya Pemesanan 

Yaitu biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan 

diadakannya pemesanan bahan baku dari penjual atau suplier. 

Biaya ini akan muncul setiap kali mengadakan pembelian bahan 

baku. Besarnya biaya pemesanan akan berubah-ubah sesuai dengan 

frekuensi pembelian dan tidak tergantung pada jumlah yang dibeli, 
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biaya pemesanan yang harus ditanggung oleh Firma Asatex 

meliputi: 

a) Biaya telpon dan faxsimili 

Yaitu biaya yang timbul karena pemakaian jasa 

komunikasi untuk mengadakan transaksi pemesanan bahan 

baku. 

b) Biaya administrasi 

Yaitu biaya yang timbul karena transaksi pembelian 

untuk pembukuan, pemesanan bahan baku dan berkas 

pemesanannya. 

Besarnya biaya pemesanan adalah sebagai berikut: 

TABEL III.4 
Biaya Pemesanan 

JENIS NILAI (Rp) 

Biaya telpon & faxsimili 105.400 

Biaya administrasi 95.800 

Biaya lain-lain 148.700 

Jumlah 349.900 

Sumber : Firma Asatex 

2) Biaya Penyimpanan 

Biaya penyimpanan merupakan jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan karena perusahaan melakukan penyimpanan dalam 

persediaan bahan baku dalam jangka waktu tertentu. Besarnya 

biaya penyimpanan bahan baku tersebut tergantung pada jenis dan 
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jumlah bahan bkau serta lamanya penyimpanan bahan baku. 

Besarnya biaya penyimpanan diperkirakan berdasarkan 

pengalaman pada bagian logistik. Perincian biaya penyimpanan 

bahan baku per unit persatuan waktu adalah sebagai berikut: 

a) Biaya Gudang 

Gudang yang digunakan adalah milik perusahaan 

sendiri, sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk sewa 

gudang. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya perawatan dan 

penyusutan nilai bangunan dari gedung 

b) Biaya Tenaga Kerja Bagian Logistik 

Biaya ini dikeluarkan untuk gaji karyawan yang bekerja 

di bagian logistik, yang mengatur dan menjaga aliran bahan 

baku. 

c) Biaya Listrik 

Yaitu biaya yang timbul karena penggunaan listrik 

untuk penerangan dan menjaga suhu gudang agar tidak terlalu 

panas ataupun tidak terlalu dingin. 

d) Biaya Funisasi 

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah adanya 

jamur dan bercak pada kain 

e) Biaya tak terduga 

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan lain-

lain yang terjadi secara tiba-tiba. 
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  Adapun perincian biaya penyimpanan adalah sebagai berikut: 

TABEL III.5 
Biaya Penyimpanan Bahan Baku Tahun 2005 

Jenis Biaya Jumlah (Rp) 

Biaya gudang 652.400 

Biaya tenaga kerja bagian logistik 17.832.300 

Biaya listrik 1.259.600 

Biaya funisasi 352.100 

Biaya lain-lain 427.500 

Jumlah 20.523.900 

Sumber : Firma Asatex 
 
Jadi besarnya biaya penyimpanan per unit :  

Adalah = 
KebutuhanJumlah

nPenyimpanaBiayaTotal
 

         = 
25,242.102

900.523.20
 

 = Rp 200,74/kg 

 
3) Total Biaya Persediaan 

a) Kuantitas pembelian sekali pesan (Q) = 8.520,19 kg 

b) Biaya penyimpanan per unit (C ) = Rp 200,74/kg 

c) Kebutuhan selama satu periode ( R ) = 102.242,25 kg 

d) Biaya pemesanan sekali pesan ( S ) = Rp 349.900,- 
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        = 4.198.798,77 + 855.171,47 

        = 5.053.970,24 

 
d. Lead Time, Saffety Stock, dan Reorder Point 

Selama ini Firma Asatex tidak pernah mengadakan sistem 

persediaan penyelamat, hal ini dikarenakan bahan baku yang 

dibutuhkan oleh perusahaan senantiasa tersedia di pasar dan 

mempunyai suplier yang selalu memasok kebutuhan bahan bkau yang 

diperlukan. Dengan tidak ditetapkannya persediaan penyelamat maka 

otomaatis perusahaan, tidak menetapkan reorder point. 

Selama ini pembelian bahan baku yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak pernah mempertimbangkan jumlah pembelian bahan 

baku yang ekonomis, pembelian bahan baku didasarkan pada perkiraan 

dan disesuaikan dengan faktor-faktor musiman, sehingga kadang kala 

perusahaan mengalami kelebihan bahan baku bahkan juga kekurangan 

bahan baku. Kondisi yang demikian tadi akan dapat mengurangi laba 

yang akan dicapai oleh perusahaan, karena biaya operasi yang harus 
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ditanggung oleh perusahaan cukup besar. Selain kerugian finansial 

secara spesifik karena penggunaan modal kerja yang tidak tepat, 

kondisi tersebut juga akan mengganggu proses produksi. 

Selama ini pemesanan bahan baku dilakukan melalui telpon 

dan barang yang dipesan akan datang dalam waktu tiga hari setelah 

pemesanan dilakukan 

 

1. Analisis dengan Metode EOQ 

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian mengenai 

persediaan bahan baku pada Firma Asatex ini adalah metode Economical 

Order Quantity (EOQ), yaitu suatu meetode untuk menganalisa jumlah 

pembelian bahan bkau yang paling ekonomis dalam setiap kali pembelian. 

Pembelian bahan baku yang ekonomis dapat meminimumkan biaya 

persediaan yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Analisis 

persediaan bahan baku yang penulis gunakan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Penentuan Pembelian Bahan Baku yang Ekonomis (EOQ). 

Dari data produksi yang penulis kumpulkan penulis dapat 

mengetahui besarnya kebutuhan benang periode tahun 2005, berikut 

dengan biaya-biaya persediaan yang harus ditanggung perusahaan. 

Data mengenai kebutuhan bahan baku pada tabel III.3 

Cara untuk menentukan besarnya persediaan bahan baku y ang 

paling ekonomis adalah sebagai berikut: 
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1) Biaya Pemesanan ( P ) = Rp 349.900,- 

2) Biaya penyimpanan per kg ( C ) = Rp 200,74 / kg 

3) Jumlah permintaan barang ( R ) = 102.242,25 kg 

Maka : 

EOQ  = 
C
PR2

 

= 
74,200

25,242.102900.3492 xx
 

= 
74,200

550.126.549.71
 

= 39,853.426.356  

= 18.879,27 kg 

 

b. Frekuensi Pembelian 

Frekuensi pembelian merupakan jumlah pembelian yang 

dilakukan dalamsatu periode produksi, satu periode produksi biasanya 

selamasatu tahun. Cara menentukan frekuensi pembelian jika 

menggunakan metode Economicall Order Quantity (EOQ) adalah 

sebagai berikut: 

1) Frekuensi pembelian ( F ) 

2) Permintaan yanag diperkirakan per periode waktu ( R ) = 

102.242,25 kg 

3) Jumlah pembelian dengan EOQ ( Q ) = 18.879,27 kg 
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Maka : 

F = 
Q
R

 

   = 
27,879.18
25,242.102

 

   = 5,42 

   kali6»  

 

c. Total Biaya Persediaan 

Total biaya persediaan adalah jumlah biaya persediaan secara 

keseluruhan. Biaya persediaan secara keseluruhan meliputi biaya 

pemesanan dan biaya penyimpanan. Perhitungan total biaya persediaan 

dalam satu tahun dengan pendekatan EOQ adalah sebagai berikut : 

1) Biaya penyimpanan per unit ( C ) = Rp. 200,74 

2) Kuantitas pembelian bahan baku ( Q ) = 18.879,27 kg 

3) Biaya pemesanan ( S ) = Rp 349.900,- 

4) Kebutuhan bahan baku selama 1 periode ( R ) = 102.242,25 kg 

Maka : 

TIC = ÷
ø
ö

ç
è
æ+÷÷

ø

ö
çç
è

æ
Cx

Q
Sx

Q
R

2
 

        = ÷
ø
ö

ç
è
æ+÷

ø

ö
ç
è

æ
74,200

2
27,879.18

900.349
27,879.18
25,242.102

xx  

        = 1.894.912,42 + 1.894.912,33 
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        = 3.789.824,75 

d. Titik Pemesanan Kembali atau Reorder Point (ROP ) 

Selama ini Firma Asatex akan menerima bahan baku yang 

dipesan dalam waktu 3 hari setelah pemesanan, jadi lead timenya 3 

hari. Reorder point merupakan keadaan dimana perusahaan harus 

mengadakan pemesanan bahan baku kembali. Dengan pendekatan 

EOQ titik pemesanan kembali akan dihitung dengan cara berikut: 

1) Waktu tunggu ( lead time ) = 3 hari 

2) Penggunaan rata-rata = 

Jumlah hari kerja 1 tahun = 300 hari 

Jumlah pemakaian setahun = 102.242,25 kg 

Penggunaan rata-rata per hari = 
KerjahariJumlah

tahunsatuPemakaian
 

= 
300

25,242.102
 

= 340,81 kg 

Maka : 

ROP  = Lead time x penggunaan rata-rata 

= 3 x 340,81  

= 1.022,43 kg 

2. Perbandingan Pengendalian Persediaan Menurut Perusahaan dengan 

Pengendalian Persediaan Menurut Pendekatan EOQ 

Data dan analisis data yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan 

di atas menunjukkan terjadi beberapa perbedaan pengendalian persediaan 
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yang telah dilakukan oleh Fa. ASATEX  Surakarta bila dibanding dengan 

pengendalian persediaan berdasarkan pendekatan EOQ. Perbedaan yang 

dimaksud dapat diuraikan seperti berikut ini :  

a. Frekuensi Pembelian Bahan Baku 

Jumlah frekuensi pembelian menurut kebijakan perusahaan 

adalah sekali alam sebulan atau dua belas kali dalam satu tahun, 

sedangkan menurut pendekatan EOQ frekuensi pembelian adalah enam 

kali dalam setahun. Besarnya frekuensi pembelian menurut kebijakan 

perusahaan berakibat pada besarnya biaya pemesanan karena semakin 

sering melakukan pembelian semakin besar pula total biaya 

pemesanannya. 

b. Total Biaya Persediaan 

Menurut kebijakan perusahaan total biaya persediaan sebesar 

5.053.970,24 dan menurut pendekatan EOQ adalah sebesar 3.789.824, 

75. hal ini berarti bahwa kebijakan perusahaan menyebabkan total 

biaya persediaan yang lebih besar kurang menguntungkan bagi 

perusahaan. 

c. Reorder Point 

Kebijakan perusahaan tidak menentukan titik pemesanan 

kembali, sedangkan pendekatan EOQ menentukan bahwa titik 

pemesanan kembali adalah 1.022,43 Kg. Titik pemesanan kembali ini 

penting untuk ditentukan dengan tujuan mengurangi resiko 
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terganggunya proses produksi karena kelangkaan bahan baku akibat 

keterlambatan pengiriman bahan baku. 

d. Jumlah yang Paling Ekonomis untuk Dipesan 

Kebijakan perusahaan tidak menentukan pada tingkat berapa kg 

perusahaan perusahaan harus melakukan pembelian bahan baku yang 

paling menguntungkan bagi perusahaan. Kebijakan perusahaan hanya 

mensyarakatkan bahwa pembelian dilakukan dalam tiap bulannya 

tanpa menentukan jumlah kg yang  harus dibeli. Pendekatan EOQ 

menentukan bahwa jumlah pembelian yang paling ekonomis adalah 

sebesar 18.879,27 kg. Pada jumlah ini membutuhkan biaya pemesanan 

dan biaya penyimpanan persediaan pada jumlah biaya yang paling 

menguntungkan bagi perusahaan. 

 

D. Temuan 

Setelah melakukan analisis data yang diperoleh dari Fa. ASATEX 

Surakarta, penulis menemukan hasil penelitian yang dapat diuraikan seperti 

berikut ini : 

1. Kelebihan  

a. Fa. ASATEX Surakarta telah melakukan pembelian bahan baku secara 

teratur dalam tiap bulannya. Pembelian bahan baku yang teratur ini 

bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan ketersediaan bahan baku 

yang dibutuhkan dalam proses produksi. Hal ini dilakukan dengan 
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tujuan menjaga kontinyuitas proses produksi pada Fa. ASATEX 

Surakarta. 

b. Fa. ASATEX telah menghitung dan mempertimbangkan biaya atas 

persediaan yang meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan 

dalam melakukan pesanan pembelian bahan baku. Hal ini bertujuan 

agar Fa. ASATEX mempunyai jumlah persediaan yang paling tepat 

atau efisien. Sehingga tidak merugikan bagi perusahaan. 

c. Fa. ASATEX telah menentukan jumlah persediaan yang dimiliki 

dalam satu periode, walaupun jumlah yang  ditentukan tersebut kurang 

akurat. 

2. Kelemahan 

a. Fa. ASATEX belum memperhitungkan tingkat persediaan dalam 

jumlah yang efisien (paling ekonomis) bagi perusahaan. Hal ini dapat 

dilihat dari tidak ditentukannya savety stock dan reorder point serta 

EOQ untuk persediaan bahan baku.  

b. Fa. ASATEX hanya menghitung total biaya produk atau biaya 

persediaan tanpa melakukan penghitungan jumlah unit yang harus 

dipesan sehingga dapat beresiko merugikan perusahaan ketika jumlah 

persediaan melebihi jumlah bahan baku atau persediaan yang 

dibutuhkan. Hal ini dapat diartikan bahwa Fa. ASATEX belum 

melakukan pendekatan untuk pengendalian persediaan.  

Oleh karena ini maka perusahaan kurang dapat memberikan informasi 

mengenai jumlah dan unit persediaan yang dibelinya. 
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c. Fa. ASATEX tidak menentukan jumlah persediaan pengaman untuk 

mengantisipasi terjadinya kerugian bagi perusahaan. Karena savety 

stock tidak ditentukan, maka perusahaan mempunyai resiko mengalami 

kelangkaan produksi karena kekurangan bahan baku. 

d. Perusahaan tidak menghitung dan menentukan ROP (reorder point) 

hal ini dapat berakibat adanya kemungkinan perusahaan mengalami 

kelangkaan jumlah persediaan sebelum barang yang dipesan sampai di 

perusahaan (terjadi keterlambatan pengiriman barang atau bahan 

baku). Hal ini dapat berakibat terganggunya proses produksi pada Fa. 

ASATEX. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Temuan penelitian yang diperoleh penulis sebagaimana iuraikan dalam 

BAB III mendasari pengambilan kesimpulan yang dapat diuraikan seperti 

berikut ini : 

1. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam proses produksinya Fa. 

ASATEX mengambil kebijakan pembelian bahan baku sekali dalam tiap 

bulannya (dua belas kali dalam satu tahun). 

2. Fa. ASATEX melakukan pembelian alam jumlah yang berbeda – beda 

baik secara unit atau kualitas bahan baku maupun dalam jumlah total nilai 

pembelian. Hal ini terjadi dikarenakan Fa. ASATEX belum menghitung 

dan menentukan jumlah pembelian yang paling menguntungkan bagi 

perusahaan. 

3. Dalam melakukan pembelian perusahaan telah mempertimbangkan an 

mengakui biaya atas persediaan baik biaya pemesanan maupun biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku. 

4. Perusahaan tidak menentukan jumlah persediaan bahan baku tertentu 

sebagai savety stock dengan alasan perusahaan telah mempunyai hubungan 

yang baik dengan pemasok bahan baku sehingga ketersediaan bahan baku 

diasumsikan dapat dipastikan oleh perusahaan. 

59 
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5. Perusahaan belum menentukan satu tingkat persediaan bahan baku tertentu 

sebagai titik pemesanan kembali (reorder point). Perusahaan hanya 

memperkirakan jumlah persediaan tertentu sebagai dasar dilakukannya 

pemesanan bahan baku. 

 

B. Saran 

Atas dasar temuan yang telah diuraikan dalam BAB III, maka penulis 

dapat mengajukan saran atau rekomendasi pada perusahaan dalam 

hubungannya dengan pengendalian persediaan bahan baku untuk menjamin 

kelangsungan proses produksi. Saran atau rekomendasi tersebut adalah 

sebagai berikut ini : 

1. Fa. ASATEX hendaknya melakukan penghitungan dan menentukan 

jumlah  unit atau kuantitas yang paling ekonomis untuk dipesan dari 

pemasok. Agar perusahaan tidak menanggung beban atas persediaan bahan 

baku baik beban pemesanan maupun beban penyimpanan dan 

pemeliharaan persediaan bahan baku dalam jumlah yang tinggi. Jumlah 

unit atau kuantitas yang paling ekonomis untuk dipesan penting untuk 

ditentukan selain karena alasan di atas juga untuk menjamin kelangsungan 

proses produksi perusahaan. 

2. Perusahaan hendaknya tidak melakukan pemesanan bahan baku dalam 

frekuensi sekali salama sebulan, karena kebijakan tersebut membutuhkan 

total biaya persediaan yang lebih tinggi dibanding dengan frekuensi 

pembelian yang dihitung dengan pendekatan EOQ. Frekuensi pembelian 
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EOQ adalah enam kali dalam setahun atau tiap pemesanan dilakukan tiap 

dua bulanan. 

3. Fa. ASATEX hendaknya menentukan satu jumlah unit atau kuantitas 

persediaan tertentu sebagai persediaan savety stock untuk mengurangi 

resiko kelangkaan persediaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat 

perusahaan tidak dapat mengendalikan sepenuhnya ketersediaan bahan 

baku di pasaran. 

4. Fa. ASATEX hendaknya menentukan tingkat atau jumlah unit atau 

kuantitas bahan baku tertentu sebagai batas minimal untuk melakukan 

pemesanan kembali bahan baku (reorder point). Hal ini perlu dilakukan 

agar ketika terjadi keterlambatan pengiriman pembelian perusahaan, 

sehingga keterlambatan pengiriman bahan baku tersebut tidak 

mengganggu kelangsungan proses produksi perusahaan. 

5. Perusahaan  hendaknya secara continue mendapatkan informasi tentang 

pemasok dengan harapan memperoleh pemasok yang menjual bahan baku 

dengan kualitas yang tinggi dan harga yang bersaing pada akhirnya 

memberi keuntungan bagi perusahaan. 
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